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Úvodní slovo předsedkyně AMG
Život českého muzejnictví se odehrával v pokračujícím podivném bezčasí způsobeném krizí,
která k nám přišla na jaře roku 2020 v podobě nákazy covid-19. Opatření proti šíření tohoto
onemocnění ovlivnila konání aktivit pro veřejnost. Řada akcí byla přesunuta na jiný termín nebo
rovnou zrušena, některé se konaly za přísných hygienických podmínek. Muzejní instituce přenesly
značnou část své komunikace do virtuálního prostoru, což bylo také na první pohled patrné
v nabídce online aktivit v Kalendáriu akcí a výstav na webových stránkách AMG.
Do virtuálního prostředí se přemístila i velká část nejrůznějších jednání, ať již v rámci AMG
nebo s jejími partnery. Zejména v první polovině roku 2021 to bylo vyjednávání týkající se
aktuálních opatření MZ ČR a příprava nového dotačního programu COVID-Kultura. AMG
identifikovala hlavní problémy, se kterými se muzea a galerie potýkaly a které budou jejich činnost
ovlivňovat i v nadcházejícím období. Naplno se ukázala potřeba sounáležitosti a kolegiality nejen
uvnitř oboru, ale i s dalšími oblastmi kultury, aby tak došlo ke konsensu v mnohdy protichůdných
požadavcích a potřebách.
AMG sice musela v roce 2021 omezit kursy Školy muzejní propedeutiky, ale jinak prakticky
neustala v žádné ze svých dlouhodobých činností. Jen se změnila forma jejich provedení, často do
online podoby. Exekutiva AMG se podílela na připomínkování Státní kulturní politiky, aktivně se
snažila zapojit do přípravy nové Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR.
Velkým tématem se stala revize RVP ZV, která by zásadním způsobem ovlivnila muzejní
edukaci. AMG proto začala být aktivní v rámci platformy KOMPAS, která sdružuje profesní
organizace s podobným zájem v oblasti vzdělávání. Obdobně bude třeba řešit problematiku
ochrany archeologického kulturního dědictví.
Pandemie logicky ovlivnila i průběh Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Festivalu
muzejních nocí. Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2020 bylo uspořádáno
v omezené podobě a jeho program byl již podruhé streamován. Nejisté podmínky přiměly
pořadatele Muzejních nocí přizpůsobit se formou i termínem epidemické situaci. O to větší radost
jsme měli z Národního zahájení festivalu, které se uskutečnilo za velkého zájmu široké veřejnosti
i médií v Českých Budějovicích.
Bez ohledu na okolnosti byl rok 2021 rokem 13. Sněmu AMG. Do jeho přípravy a realizace
se vedle stále se zpřísňujících hygienických opatření promítla snaha dodatečně oslavit 30. výročí
vzniku AMG, kterého dosáhla dne 30. 5. 2020. Upřímně, měli jsme veliké obavy, zda se setkání
bude moci uskutečnit. Přesto se valné hromady AMG zúčastnila významná část zástupců členských
institucí, individuálních i čestných členů, kolegů a kolegyň z muzeí a galerií, na nichž bylo i přes
neustále nasazené respirátory znát, že se po dlouhé době všichni rádi vidí. Ti, kteří se nenechali
zlomit nekonečně únavným obdobím, našli v sobě sílu i čas věnovat se záležitostem nad rámec své
běžné práce a zúčastnili se zasedání v Brně, si zaslouží respekt i naše poděkování.
Díky patří také partnerům, se kterými AMG dlouhodobě spolupracuje. Vážíme si jejich
přízně i v dobách nelehkých. Na radosti a strasti tak nejsme sami, neboť kultura je a vždy byla jen
jedna. Pečovat o ni bychom měli mít zájem všichni.
Mgr. Irena Chovančíková
předsedkyně AMG
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1. Poslání a cíle AMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je dobrovolným, samosprávným,
nepolitickým svazem muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících
v muzejnictví.
AMG byla založena dne 30. 5. 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od
1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přinesl řadu změn do
fungování občanských sdružení, přičemž zákon o sdružování občanů byl zrušen. Změny v úpravě
sdružovacího práva se tak dotkly i AMG, která se stala spolkem, zapsaným ve spolkovém rejstříku
u Městského soudu v Praze pod spis. zn. L 487.
Jménem AMG jedná statutární orgán nebo jím pověřený zástupce. Působnost AMG se
vztahuje na území České republiky. Spolku bylo přiděleno IČ 61383716. Sídlem AMG je Praha 1 –
Nové Město, Jindřišská 901/5. Oficiální název AMG jako zapsaného spolku zní „Asociace muzeí
a galerií České republiky, z. s.”, zkratka názvu je „AMG”.
Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Jejím cílem je
usilovat o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájit společné
zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem
Mezinárodní rady muzeí ICOM.
Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy AMG, § 3):
1.
Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových
právních norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií
i oboru muzejnictví jako celku.
2.
Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním
zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3.
Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných
zřizovateli muzeí a galerií.
4.
Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při
tom s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5.
Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií
a zprostředkovává kontakty mezi odbornými pracovníky.
6.
Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí
na vyžádání pro jiné subjekty.
7.
Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou
činnost ve prospěch svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8.
Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9.
Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu
krajní nouze.
10.
Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11.
Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Se zřetelem k oboru muzejnictví:
Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.
Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.

2. Koncepční činnost AMG v roce 2021
Koncepční aktivity AMG jsou konkretizovány ročními plány činnosti a probíhají v několika
oblastech. Jde o problematiku registračního, resp. akreditačního systému muzeí a galerií, muzejní
statistiku, evidenci a digitalizaci sbírek muzejní povahy, krizový management, atd.
V roce 2021 byly aktivity AMG stále ovlivněny průběhem pandemie koronaviru a s tím
spojeným omezením setkávání a především nutností řešit aktuálně vzniklé problémy. Segment
muzejních institucí na situaci odpověděl velmi rychle, když oslovil své návštěvníky ve virtuálním
prostoru. Operativně zareagovala i AMG, která od března 2020 v sekci Kalendárium akcí a výstav
zavedla nový typ akce Online aktivity a vyzvala muzea a galerie k využití daného nástroje k jejich
propagaci. AMG společně s firmou AV MEDIA SYSTEMS, a. s., připravily nejen pro pracovníky
muzejních institucí sérii online konferencí s názvem „Virtuální muzeum”. Dne 20. 4. 2021 proběhlo
šesté setkání na téma „Chraňte své návštěvníky aneb ANTI-covid opatření až se muzea a galerie
opět otevřou” zaměřená na problematiku bezpečnosti v expozicích. Odkazy na záznamy všech
setkání jsou k dispozici na webu AMG.
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AMG se zapojila i do několika dotazníkových šetření týkajících se dopadů šíření nákazy
covid-19 na muzejní sektor, ať již doma nebo v zahraničí, a zprostředkovala všechny potřebné
informace a výstupy. Vedení AMG v roce 2021 intenzivně jednalo s MK ČR a dalšími subjekty
v otázce opatření na zmírnění ekonomických dopadů koronavirové krize, včetně hygienických
pokynů pro muzejnictví a kulturu obecně. Upozorňovalo také na potřebu zvolit rovný přístup ke
všem muzejním organizacím, a to bez ohledu na jejich zřizovatele. Během jednání s MK ČR a MPO
ČR se výrazněji projevila potřeba vytvoření nového zákona o muzeích jako institucích.
AMG připomínkovala návrhy nových dotačních programů pro muzejní i celý kulturní sektor.
Exekutivu na jednáních zastupovali Mgr. Irena Chovančíková, Ing. Bc. Richard M. Sicha, PhDr.
Zdeněk Kuchyňka a Anna Komárková, BBus (Hons). Nový dotační titul COVID-Kultura – Kulturní
dědictví byl na základě připomínek AMG rozdělen na program pro podnikatelské a nepodnikatelské
subjekty. Příjem žádostí o podporu MPO ČR byl zahájen dne 17. 6. 2021 a probíhal až do 13. 8.
2021. MK ČR vyhlásilo dne 26. 5. 2021 mimořádnou dotační výzvu s názvem Program udržitelnosti
pro muzea II. O dotaci mohly do 30. 6. 2021 žádat nestátní subjekty provozující muzea či galerie
s hlavní činností v oblasti kultury a sbírkou zapsanou v CES. Výzva a formuláře obou žádostí byly
zveřejněny na webu AMG a rozeslány elektronickým Bulletinem, resp. Newsletterem AMG do všech
muzejních institucí v ČR.

Evidence a digitalizace sbírek muzejní povahy
V rámci AMG byla v roce 2016 ustavena pracovní skupina pro evidenci a digitalizaci
muzejních sbírek. V jejím čele stojí Ing. Bc. Richard M. Sicha. AMG spolupracovala na přípravě
„Národní platformy pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend”. V roce 2019 se
uskutečnilo několik setkání odborného panelu projektu na půdě Národního muzea, v roce 2020
však došlo prakticky k zastavení všech prací. Projekt ELVIS byl v roce 2021 nakonec zcela
zastaven.
Problematika byla projednána dne 27. 1. 2021 na online setkání zástupců AMG
a Samostatného oddělení muzeí MK ČR. AMG znovu upozornila na potřebu systémového řešení za
celý obor muzejnictví (chybí strategie, metodiky, jednotná terminologie, tezaury, standardizace
záznamů, jejich uložení, resp. zabezpečení). Každá instituce (zřizovatel) si vše řeší po svém, což je
z hlediska ochrany muzejních sbírek nežádoucí. AMG proto požádala ministerstvo o oživení
pravidelných setkávání na dané téma a zároveň o oficiální vyjádření k aktuálnímu dění v této
zásadní oblasti muzejní praxe. AMG také navrhla sestavit poradní orgán MK ČR, který by se
definováním potřeb muzejních institucí zabýval. Oblast by se měla objevit i v Koncepci rozvoje
muzejnictví v ČR na další období.
Digitalizace a evidence sbírek muzejní povahy byla zařazena do Národního plánu obnovy.
Ing. Bc. Richard M. Sicha byl nominován jako zástupce AMG do pracovní skupiny MK ČR pro
přípravu výzvy k podávání žádostí o finanční prostředky z NPO na digitalizaci kulturních statků.
AMG se vyjádřila k materiálu „Implementační plány programu Digitální Česko” a v oblasti
kybernetické bezpečnosti apelovala na nutnost centrálně řešit problém s potenciálními
kybernetickými útoky a hrozbami, jejichž cílem se mohou stát i muzea a galerie. Spolu s plány byl
předložen i „Prováděcí dokument programu Digitální Česko pro čerpání prostředků z IROP v období
2021–2027”.

Krizový management
V rámci podpory aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně ochrany sbírek probíhá spolupráce
s Českým komitétem Modrého štítu, který se pravidelně schází na Sekretariátu AMG. Asociace
muzeí a galerií České republiky, z. s., je jedním ze signatářů komitétu a na základě Smlouvy
o působení Českého komitétu Modrého štítu zastává funkci jeho sekretariátu. Každoročně jsou
realizovány semináře na aktuální témata týkající se ochrany sbírek a prevence. V roce 2021 se ale
setkání s ohledem na koronavirová opatření neuskutečnilo. AMG na jednáních ČKMŠ zastupuje
výkonná ředitelka Anna Komárková, BBus (Hons), a Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně,
předseda Komise konzervátorů-restaurátorů AMG).
Pro rok 2020, resp. 2021 bylo připravováno Generální shromáždění Modrého štítu (BSI –
The Blue Shield International), které mělo proběhnout v prostorách Uměleckoprůmyslového musea
v Praze nejprve ve dnech 25.–27. listopadu 2020, poté ve dnech 1.–3. září 2021. Konference této
mezinárodní organizace působící při UNESCO se koná jednou za tři roky. Její přípravou a realizací
byl pověřen ČKMŠ, resp. AMG, jako jeden z jeho signatářů, neboť komitét nemá vlastní právní
subjektivitu. Na tuto akci získala AMG v roce 2021 neinvestiční účelovou dotaci MK ČR ve výši
50.000,00 Kč. Z důvodu pandemie koronaviru bylo setkání dvakrát zrušeno a nakonec se konalo
v online podobě ve dnech 14.–16. 12. 2021, aby mj. připomnělo 25. výročí založení BSI. Dotaci
AMG proto vrátila. Shromáždění v Praze se mělo věnovat tématu „Kulturního dědictví v krizových
situacích”. Proto bylo připraveno i stejnojmenné vydání Věstníku AMG č. 5/2021.
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Ochranou muzejních sbírek a otázkami bezpečnostního managementu se v rámci AMG
zabývá Komise pro bezpečnost v muzeích AMG, jejímž předsedou je Ing. Martin Mrázek (Technické
muzeum v Brně).
AMG vyslovila podruhé zájem o výstupy projektu „Integrovaný systém řízení rizik
v muzeích a galeriích v České republice”, který byl předložen v rámci veřejné soutěže ÉTA TA ČR.
Cílem je identifikace možných rizik v provozu muzeí a galerií a vymezení této problematiky
v oblasti muzejnictví. Po vyhodnocení by měly být prvky řízení rizik zaváděny do praxe jako
prevence negativních jevů, kterým mohou být muzejní instituce v rámci svého působení vystaveny.

Muzejní statistika
Na zdokonalení systému statistického sledování oboru muzejnictví i s ohledem na
mezinárodní normy spolupracuje AMG s NIPOS. Zástupcem na společných jednáních je za AMG
PhDr. František Šebek, který je zároveň vedoucím pracovní skupiny AMG pro muzejní statistiku.
Společně je řešena pravidelná aktualizace výkazu Kult (MK) 14-01, komparace a zpracování
získávaných dat, vč. úprav projektu Benchmarking muzeí, který se může stát jedním z podkladů
pro vytvoření systému registrace a akreditace muzeí a galerií, neboť umožňuje měření výkonnosti
jednotlivých institucí a jejich vzájemné porovnávání.
NIPOS poskytl AMG aktuální podobu dotazníků pro rok 2021, aby mohly být v předstihu
rozeslány do muzeí a galerií. Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu
a galerii (muzeu výtvarných umění) Kult (MK) 14–01 jsou vždy v aktualizované verzi pro daný rok
publikovány na webových stránkách AMG v sekci Statistika muzejnictví. PhDr. František Šebek
zpracoval pro NIPOS podklad pro úpravu statistického sledování v souvislosti s přesunem řady
muzejních aktivit do virtuálního prostoru v době koronavirové pandemie.

Registrační a akreditační systém muzeí a galerií
Téma registračního systému, akreditace muzeí a galerií a profesních standardů je pro obor
muzejnictví zásadní problematikou, které se AMG věnuje již řadu let. Vytvoření registračního
systému bylo i jedním z úkolů Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015–2020. V rámci AMG
funguje od roku 2016 pracovní skupina pro registraci a akreditaci muzeí a galerií a muzejní
standardy pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky (do 13. Sněmu AMG), resp. PhDr. Radky Křížkové
Červené (od 13. Sněmu AMG).
Stanovisko AMG k návrhu registrace a akreditace vycházející mj. z oborové statistiky
a projektu Benchmarking muzeí bylo poskytnuto jako podklad pro další jednání UZS ČR, MK ČR,
AK ČR i SMO ČR. Registraci a akreditaci má řešit také nový zákon o muzeích, který začal být
připravován v závěru roku 2018. UZS ČR spolu s MK ČR zřídily v rámci pracovního týmu při PT
RHSD pro kulturní otázky k přípravě registru vlastní poradní orgán v roce 2019. V rámci MK ČR
byla ustavena pracovní skupina pro přípravu nové muzejní legislativy pod vedením náměstka pro
řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., která se
naposledy sešla dne 30. 1. 2020. Další jednání se s ohledem na protiepidemická opatření již
neuskutečnilo. Přesto zástupci AMG připravili pro plánovaný workshop MK ČR tři příspěvky, které
byly otištěny v Příloze Věstníku AMG č. 6/2021 (PhDr. Zdeněk Kuchyňka na téma „Proč
potřebujeme zákon o muzeích a galeriích?”; PhDr. Luděk Beneš na téma „Oblasti činností muzeí
a galerií, které nejsou v tuto chvíli legislativně podchyceny”; PhDr. František Šebek na téma
„Registrace a akreditace muzeí”). Nový zákon by měl definovat muzejní instituce, jejich typy
a povinnosti bez ohledu na zřizovatele a zapsání sbírek v CES, pokud se ovšem stanou
registrovanými muzei a galeriemi. To se neobejde bez stanovení kvantitativních i kvalitativních
kritérií pro jejich specifickou činnost. Teze nového zákona byly v roce 2019 také předmětem
jednání mezi AMG a RG ČR.

Koncepce rozvoje muzejnictví a další strategické materiály
Zástupci AMG vypracovali materiál zhodnocující plnění Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR
na léta 2015–2020 a podíleli se na připomínkování Státní kulturní politiky 2021–2025+. AMG se
také vyjádřila k přípravě Národního plánu obnovy. Prostřednictvím své Knihovnické komise se AMG
podílela na formulování Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–2027. Přes UZS ČR byl
připomínkován návrh Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity MK ČR
na léta 2023–2030 a návrh IROP pro období 2021–20217.
V období 2020–2021 se uskutečnilo sedm společných setkání AMG a SOM MK ČR nad
aktuálními problémy oboru muzejnictví, resp. k detailnějšímu projednání témat připravovaného
návrhu Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2021–2025. Poslední jednání proběhlo v online
podobě dne 27. 1. 2021 na téma digitalizace a evidence muzejních sbírek. Exekutiva AMG znovu
předala zástupcům ministerstva veškeré podklady týkající se nejen legislativních otázek (materiál
k účtování o sbírkách muzejní povahy, návrh řešení dalšího vzdělávání muzejních pracovníků,
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návrh na složení Oborové rady muzeí, podklady pro nový zákon o muzeích, návrh na úpravu
dotačních titulů s ohledem na překážky při čerpání prostředků ze strany muzeí a galerií).
Dle vyjádření MK ČR bylo vytvoření dalších strategických dokumentů, jejichž platnost
skončila v roce 2020 (Integrovaná strategie podpory kultury v ČR, Strategie digitalizace kulturního
obsahu ČR, Koncepce podpory umění v ČR, Koncepce památkové péče, Koncepce účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v ČR, Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR), vázáno na přijetí Státní
kulturní politiky ČR na léta 2021–2025+, což se v říjnu 2021 úspěšně zdařilo. K tomuto
strategickému dokumentu má být do 30. 6. 2022 vypracován implementační plán, jehož součástí
by měly být konzultace k připravovanému Národnímu plánu obnovy, díky kterému budou vybraná
opatření realizována. Příprava NOP má dle vyjádření MK ČR vůči všem ostatním úkolům prioritu.
Připomínky k plánu bylo možné zaslat do 11. 11. 2021. Své stanovisko za obor muzejnictví připojila
i AMG.
Na základě žádosti Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., ze dne 31. 12. 2021 zaslala AMG své
připomínky také k návrhu programového prohlášení nové vlády ČR v oblasti kultury.

Nová definice muzeí
Jedním z hlavních bodů programu Generální konference ICOM, která se uskuteční ve dnech
20.–28. 8. 2022 v Praze, bude i problematika nové definice muzeí. ÚAM FF MU spolu s ČV ICOM
a AMG připravily k tomuto tématu online dotazníkové šetření, jež vyplnilo 499 respondentů. Výzva
k zapojení se byla spolu se souhrnnou zprávou o historii vývoje definice publikována ve Věstníku
AMG č. 1/2021, první výsledky průzkumu pak byly zveřejněny ve Věstníku AMG č. 2/2021. Ze
získaných dat je patrné, že čeští muzejníci se kloní spíše k úpravě stávající verze definice.
Z odpovědí bylo vygenerováno 20 klíčových pojmů odeslaných následně na sekretariát ICOM
v Paříži, kde se shromažďují návrhy i z dalších zemí. Po vyhodnocení byly výsledky
zprostředkovány muzejní komunitě v ČR a budou dále debatovány v širším odborném plénu,
otevřeném pro všechny zainteresované zájemce. Seminář s názvem „Nová definice muzea aneb
Její klady a zápory” připravuje ve dnech 7.–8. 3. 2022 Technické muzeum v Brně.
Ve Věstníku AMG č. 2/2021 vyšel nejen k tématu nové definice, ale i k problematice
fungování muzeí během koronavirové krize rozhovor s prezidentem ICOM Albertem Garlandinim.

Postavení muzejních institucí ve vzdělávacím procesu
Do koncepčních aktivit AMG patří i snaha o změnu právního postavení muzejních institucí
v rámci systému dalšího vzdělávání. AMG je v osobě své I. místopředsedkyně PhDr. Jany Hutníkové
zastoupena v pracovní skupině MK ČR a MŠMT ČR, zabývající se problematikou neformálního
vzdělávání v kultuře a spolupráce obou rezortů v této oblasti. Z důvodu pandemie se její setkání
v posledních dvou letech ale neuskutečnilo.
AMG se zabývala zněním Memoranda o spolupráci MK ČR a MŠMT ČR, které bylo podepsáno
dne 6. 9. 2021 a které se týká „spolupráce knihoven a dalších kulturních a paměťových institucí se
školami a školskými zařízeními v oblasti kulturního povědomí a čtenářské, informační a mediální
gramotnosti”. Principy Memoranda podporují záměry Strategie vzdělávací politiky ČR do roku
2030+. Proč nejsou muzea jmenována, jako zásadní součást systému dalšího vzdělávání společně
s knihovnami není zřejmé (při přípravě původního znění dokumentu na tuto skutečnost AMG
upozornila). Dne 25. 10. 2021 na jednání s náměstkem ministra kultury Ing. Vlastislavem
Ourodou, Ph.D., vyjádřili zástupci AMG nespokojenost se zněním dokumentu a nabídli svoji účast
v meziresortní skupině pro jeho implementaci. Dne 1. 11. 2021 proběhlo první setkání tohoto
poradního orgánu. AMG zde svého oficiálního zástupce nemá (za obor muzejnictví byla nominována
PhDr. Kateřina Tomešková, Ph.D., z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT). Dne 20. 12. 2021 byl
zaslán dopis novým ministrům kultury a školství, mládeže a tělovýchovy s apelem na revizi
Memoranda za oblast živého umění, kulturních a kreativních odvětví a audiovize.
AMG se v červnu 2021 připojila k aktivitám Koalice mezioborových pedagogických asociací
a skupin (KOMPAS) vyjadřujícím se k připravované revizi RVP pro ZŠ a s tím spojené redukci výuky
přírodovědných, společenskovědních a humanitních předmětů. Jelikož se má změna významně
dotknout i neformálního vzdělávání v muzeích a galeriích, zpracovala AMG stanovisko k dané
problematice. Malá revize RVP je hotová, k velké revizi RVP byl zprovozněn diskusní web. V rámci
platformy KOMPAS se již uskutečnilo několik workshopů a konferencí, jichž se za AMG pravidelně
účastnila PhDr. Jana Hutníková.
Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury požádalo v září 2021 AMG o zpracování
stanoviska k novelizaci profese Muzejní edukátor v Národní soustavě kvalifikací (původní znění
vzniklo v roce 2016). Spolu s MZM připravilo ministerstvo k návrhu změny standardu připomínky,
ke kterým obdrželo kritickou reakci navrhovatelů (NM, NTM, NZM). Pro následné jednání
s Národním pedagogickým institutem potřebovalo MK ČR vyjádření k předloženým materiálům.
Sekretariát AMG se obrátil na členy Senátu AMG a zejména na zástupce Komise pro práci
s veřejností a muzejní pedagogiku AMG s prosbou o podklady. AMG považuje za nešťastné, že
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reforma definice nebyla projednána s širší odbornou veřejností a do její aktualizace nebyli zapojeni
také tvůrci její původní verze. Konsensus napříč profesními skupinami i souvisejícími obory je
přitom zásadní. AMG proto nabídla MK ČR účast svých zástupců na potřebných jednáních.

Problematika spolupráce muzeí s detektoráři
V dubnu 2021 se AMG začala zabývat problematikou spolupráce muzeí s hledači kovů
v souvislosti se spuštěním „Portálu amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů
(AMČR-PAS)”. Tématu „Muzea a hledači kovů” by se mělo věnovat speciální vydání Věstníku AMG
č. 1/2022. AMG požádala o pomoc s vypracováním příkladů ze zahraničí ČV ICOM. Dne 1. 10. 2021
se uskutečnilo setkání Exekutivy AMG se zástupci Archeologické komise AMG, kde se přítomní
shodli na tom, že hledání s detektorem bez odborného dohledu archeologa je nutné považovat za
porušování památkového zákona, že je třeba příp. amatérské spolupracovníky školit, že osvěta
a účinná represe by měly vést ke snížení nežádoucích dopadů této činnosti, významně poškozující
archeologické dědictví ČR, že účast v AMČR-PAS není pro muzejní instituce povinná a že by bylo
vhodné vytvořit etický kodex profese muzejního archeologa. Na základě jednání s ředitelem
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., Mgr. Janem Maříkem, Ph.D. (24. 9. 2021 a 25. 10.
2021), a náměstkem ministra kultury Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. (25. 10. 2021), bylo
domluveno, že AMG ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami připraví v roce 2022
workshop věnovaný dané problematice. Mezi AMG a AV ČR, v. v. i., by bylo vhodné uzavřít
memorandum o spolupráci v oblasti péče o archeologické dědictví (návrh memoranda přislíbil
připravit Mgr. Jan Mařík, Ph.D.).
Dne 18. 10. 2021 se zástupci AMG zúčastnili konference na téma „Památková legislativa
v ČR: Praxe a výhledy”, kterou připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Senátu PČR a kde bylo téma detektorářů také diskutováno. Problémem nelegálních aktivit hledačů
kovů se zabývala na svém zasedání dne 3. 12. 2021 z podnětu AMG také Česká komise pro
UNESCO. Zájem o setkání s novou exekutivou po 13. Sněmu AMG projevil ředitel odboru
památkové inspekce MK ČR JUDr. Martin Zídek (archeologické dědictví, problematika památkové
péče a nová úprava stavebního práva) a ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové doc. Mgr.
Petr Grulich, Ph.D. (prezentace systému Královéhradeckého kraje s názvem „Jak nalézat
a neničit?“).

Další aktivity AMG na poli koncepční činnosti
V roce 2021 pokračovaly práce na tvorbě etnografického názvosloví, které vzniká v rámci
Etnografické komise AMG. Pojmosloví jsou důležitým pomocníkem pro pracovníky v oblasti
etnografie a pomáhají sjednotit popisy sbírkových předmětů v rámci evidence muzeí v ČR. Cílem
projektu je postupné zkompletování a vydání aktuálních heslářů v rámci nové ediční řady AMG.
Součástí je i kresebná či fotografická dokumentace. V roce 2019 bylo připraveno Názvosloví
etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví. V roce 2020 vyšel druhý svazek Názvosloví
etnografických sbírek II. Školství. V roce 2021 bylo vydáno Názvosloví etnografických sbírek III.
Zvěrokleštičství. Publikace byly distribuovány do všech členských institucí AMG. Metodické
materiály jsou k dispozici také ve formátu PDF na webových stránkách http://www.cz-museums.cz
v sekci Dění v oboru a mohou být volně šířeny, vždy však s ohledem na pravidla vycházející
z autorského zákona. Informace o vydání třech svazků nové edice byla několikrát zveřejněna ve
Věstníku AMG (č. 1/2021, č. 6/2021).

3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2021
Propagace a popularizace oboru prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
Festivalu muzejních nocí a jeho Národního zahájení, Serveru muzeí a galerií ČR a také speciální
mediální kampaně Muzea a 20. století patří dlouhodobě mezi priority AMG, které podporují pozitivní
obraz muzeí a galerií směrem k široké veřejnosti. Na všech svých komunikačních kanálech
propaguje AMG Mezinárodní den muzeí, jehož roční témata jsou prezentována v rámci Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis a Národního zahájení Festivalu muzejních nocí. Ve Věstníku AMG
byly pravidelně publikovány výzvy k zapojení se do všech probíhajících projektů. Pokračovaly práce
na rozvoji Serveru muzeí a galerií ČR na adrese http://www.cz-museums.cz, jenž obsahuje osm
tematicky zaměřených prezentací.
Také tuto činnost AMG poznamenala v rámci celého roku 2021 pandemie koronaviru. AMG
vzhledem k opětovnému uzavření muzeí a galerií v závěru roku 2020 rozeslala výzvu k možnostem
prezentace členských institucí na Serveru muzeí a galerií ČR a ve Věstníku AMG. Všechny
informace a formuláře pro vyplnění byly dostupné na http://www.cz-museums.cz. Pro Mezinárodní
den muzeí v roce 2021 bylo zvoleno téma „Budoucnost muzeí: Obnova a nové vize”.
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Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
V roce 2021 byly zveřejněny výsledky 19. ročníku soutěže, kterou společně vyhlašují
Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. Soutěž si od
svého založení v roce 2002 klade za cíl upozornit širokou veřejnost na přínos muzejních institucí ke
zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně. Národní soutěž muzeí probíhá ve
třech hlavních kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.
Nejvyšším oceněním je Cena Gloria musaealis. Od roku 2004 je udělována Cena Českého výboru
ICOM. Ve třetím ročníku soutěže byl ustaven čestný výbor, který tvoří její mediální tvář a v němž
jsou zastoupeni představitelé našich kulturních, vědeckých i společenských institucí. Na základě
návrhu jeho členů je udělováno zvláštní ocenění v jedné z kategorií. Výsledky Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis jsou zveřejňovány u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. 5.). Pro
každý ročník je vydávána výroční zpráva se seznamem všech přihlášených projektů. O jejich pořadí
rozhoduje sedmičlenná porota v čele s předsedou, jmenovaná dle kritérií daných Soutěžním řádem
a Jednacím řádem komise soutěže. Pravidelně jsou aktualizovány internetové stránky soutěže na
adrese http://www.gloriamusaealis.cz, kde jsou k dispozici přehledy všech výsledků, fotografie
a videozáznamy ze slavnostních ceremoniálů, z výjezdů poroty, kontaktní údaje na osoby spojené
se soutěží, informace o výročních zprávách, přihlášených projektech a další materiály. Zhodnocení
jednotlivých ročníků a prezentace oceněných institucí jsou publikovány i ve Věstníku AMG. Soupisy
oceněných institucí za období 2002–2020 jsou k nahlédnutí na webu soutěže a také na portálu
Kudyznudy.cz. Každoročně se v zářijovém termínu v prostorách historické Cukrárny Obecního
domu uskutečňuje přátelské setkání čestného výboru, kterého se účastní zástupci vyhlašovatelů
i odborné komise. Po celou dobu trvání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis zajišťuje její
organizační a technické zázemí Sekretariát AMG. Ke spolupráci zejména na slavnostním
ceremoniálu se daří získávat důležité partnery, kteří přispívají k větší medializaci nejen soutěže, ale
i celého oboru muzejnictví. Dlouhodobá partnerství přinášejí zásadní a tolik potřebnou stabilitu
tomuto projektu. Probíhají jednání vyhlašovatelů, v rámci nichž je řešena aktualizace pravidel,
finanční zajištění soutěže, složení soutěžní komise a čestného výboru, průběh slavnostního
ceremoniálu či místo a čas jeho konání. Začaly se také projednávat možné změny Nařízení vlády
č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury. O aktualizaci
tohoto dokumentu usiluje AMG delší dobu ve snaze vytvořit lepší podmínky pro celoroční chod
soutěže více odpovídající jejímu reálnému fungování.
V roce 2021 byl ukončen 19. ročník soutěže (probíhal od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021)
a zahájen jubilejní 20. ročník, a to k 1. 1. 2021 (bude ukončen 28. 2. 2022). Vyhlášení výsledků
19. ročníku mělo dle původního plánu proběhnout 19. 5. 2021 ve Smetanově síni Obecního domu
v Praze. Po ceremoniálu se v Historické budově Národního muzea mělo opět uskutečnit přátelské
setkání účastníků této akce. Z důvodu pokračující koronavirové krize byla AMG i v roce 2021
nucena posunout termín předávání Cen Gloria musaealis za rok 2020. Kvůli zhoršené epidemické
situaci bylo nutné znovu přizpůsobit i výjezdy komise soutěže. Ta nestihla do konce března 2021
zhlédnout všechny přihlášené projekty. Hodnotící zasedání se tedy mohlo uskutečnit až ve dnech
4.–5. 5. 2021 na Sekretariátu AMG. Slavnostní ceremoniál byl přesunut na čtvrtek 17. 6. 2021.
Podmínkou návštěvy bylo dodržování mimořádných opatření MZ ČR (max. počet osob v sále,
přesně určená místa k sezení, pravidlo 3 R – povinná ochrana dýchacích cest respirátorem FFP2 /
dezinfekce rukou / 2m rozestupy, pravidlo TON – předložení potvrzení o absolvování testu /
očkování / prodělání nemoci). Ceremoniál byl i v roce 2021 v reálném čase streamován na
sociálních sítích. Záznam z vyhlášení je možné sledovat na YT kanálu a FB AMG. Přímý přenos
zajistila firma AV MEDIA EVENTS, a. s. Pandemické krizi navzdory se 19. ročníku zúčastnilo 56
muzeí a galerií s celkem 98 projekty, což je druhý nejvyšší počet v její historii. Nejsilnější kategorií
se stala Muzejní výstava roku 2020 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku
2020 (33 projektů) a Muzejní počin roku 2020 (25 projektů). S ohledem na zhoršenou epidemickou
situaci bylo opět vynecháno i setkání účastníků ceremoniálu, které bylo po domluvě s vedením
Národního muzea nahrazeno poskytnutím volných vstupů do jeho Muzejního komplexu na
Václavském náměstí, a to ve dnech 17.–18. 6. 2021. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
proběhlo v pátek 18. 6. 2021 v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích. Součástí této
slavnostní akce byla mimo jiné i prezentace oceněných projektů v 19. ročníku soutěže.
V rámci přijímaných změn byly postupně vydávány tiskové zprávy a předávány do médií,
zveřejněny byly i na webu soutěže, na Serveru muzeí a galerií ČR, na Facebooku AMG, ve všecj
číslech Věstníku AMG vydaných v roce 2021, rozeslány byly elektronických Bulletinem, resp.
Newsletterem AMG do všech muzeí a galerií. S cílem ocenit význam muzeí a galerií pro rozvoj
oboru muzejnictví v České republice a k zajištění prezentace soutěže byla vydána Výroční zpráva
19. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2020, která obsahuje všechny přihlášené
projekty. Publikace byla rozeslána do všech členských muzeí a galerií AMG, do institucí účastnících
se soutěže, spolu s výzvou k přihlášení se do nového ročníku také muzeím a galeriím, které nejsou
členy AMG, dále knihovnám, na krajské úřady, hejtmanům, radním pro kulturu, vedoucím odborů
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kultury a dalším představitelům kulturních institucí v ČR. Katalog byl k dispozici i účastníkům
slavnostního ceremoniálu a slouží také k celoroční propagační kampani, oslovování médií i
potenciálních partnerů nejen během příslušného soutěžního ročníku. Proměnilo se složení čestného
výboru soutěže. Dne 25. 1. 2021 zemřel ak. mal. Vladimír Suchánek. Zpráva o jeho odchodu byla
otištěna ve Věstníku AMG č. 1/2021. Novými členy se stali Mgr. et Mgr. Ondřej Kepka a prof. PhDr.
Vít Vlnas, Ph.D. Společné setkání čestného výboru se zástupci vyhlašovatelů a odborné komise se
uskutečnilo dne 23. září 2021 v historické Cukrárně Obecního domu. Do muzeí a galerií byly
opakovaně rozesílány výzvy k účasti v aktuálním ročníku soutěže, vč. upozornění na možnost
přihlásit i online projekty.
Národní soutěž muzeí nadále podporují Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní město
Praha, Český rozhlas, agentura CzechTourism, AV MEDIA SYSTEMS, a. s., a Three Brothers
Production. Záštitu ceremoniálu poskytla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví
a cestovního ruchu MgA. Hana Třeštíková. Mediálními partnery akce již po několikáté byly Český
rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY. Od roku 2019 je hlavním mediálním
partnerem předávání Cen Gloria musaealis Česká televize. Propagační kampaň se uskutečnila
formou tzv. „prerollů” nasazených před pořady v iVysílání ČT. V roce 2021 byly oceněné projekty
prezentovány i na kanálech ČT 1, ČT 2, ČT 3, ČT 24 a ČT art. Ve dnech 14. 6. až 4. 7. 2021 vidělo
upoutávku 775.991 diváků, v iVysílání.cz zaznamenal spot ve dnech 31. 5. až 17. 6. 2021 celkem
12.300 zhlédnutí. Program vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže reagoval na koronavirovou
situaci připomenutím filmových hrdinů vítězících nad zlem. V režii Igora Krištofa obstarala hudební
doprovod Filmová filharmonie v čele s dirigentem Josefem Kurfiřtem, pohybovou složku zajistili
kaskadéři z Haraldos Stunt Brothers a Czech Stunt Fighters Association. Slavnostní odpoledne
moderovali Václav Žmolík a Karolína Cingrošová Žmolíková. Byla vytvořena závěrečná hodnotící
zpráva pro Českou televizi. Poděkování za spolupráci bylo zasláno všem partnerům. V rámci
19. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis bylo uděleno celkem 15 ocenění.
Složení komise 19. ročníku soutěže (1. 1. 2020 až 28. 2. 2021):
Ing. Milena Burdychová
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně)
PhDr. Dagmar Jelínková (Národní galerie v Praze)
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury)
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (Národní galerie v Praze)
PhDr. Jana Součková, DrSc.
Předseda poroty: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Tajemnice soutěže: Mgr. Monika Benčová
Složení komise 20. ročníku soutěže (1. 1. 2021 až 28. 2. 2022):
Ing. Milena Burdychová
Mgr. Pavel Holman (Technické muzeum v Brně)
PhDr. Dagmar Jelínková (Národní galerie v Praze)
PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury)
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
PhDr. Jana Součková, DrSc.
Předseda poroty: PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Tajemnice soutěže: Mgr. Monika Benčová
Výsledky 19. ročníku soutěže:
Kategorie Muzejní výstava roku 2020
Cena Gloria musaealis – I. místo – Muzeum města Ústí nad Labem (výstava „Písky známé
i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku”)
II. místo – Východočeské muzeum v Pardubicích (stálá expozice S. K. L. E. M.: Svět krásy,
lehkosti, elegance, magie podle Iva Křena)
III. místo – Muzeum a Pojizerská galerie Semily (výstava „Bílá místa konce války (1944–1945):
Válečná výroba a nucené nasazení v Semilech”)
Zvláštní ocenění – Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum Blatná (stálá expozice
Muzeum všemi smysly)
Kategorie Muzejní publikace roku 2020
Cena Gloria musaealis – I. místo – Regionální muzeum v Teplicích (publikace Umění v nouzi!?)
II. místo – Muzeum města Brna a Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
(publikace Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské stopy)
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III. místo – Muzeum Blanenska (publikace Blanensko a Moravský kras v pravěku) / Muzeum hl. m.
Prahy (publikace Praha průmyslová: Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku RakouskaUherska)
Kategorie Muzejní počin roku 2020
Cena Gloria musaealis – I. místo – Národní muzeum v přírodě (projekt „Libušín znovuzrozený:
Obnova Národní kulturní památky po požáru”)
II. místo – Muzeum Těšínska (projekt „Rekonstrukce výstavní budovy muzea a nová expozice
Příběh Těšínského Slezska”)
III. místo – Muzeum Komenského v Přerově (projekt „Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na
Helfštýně”)
Zvláštní ocenění – Západočeské muzeum v Plzni (projekt „Revitalizace Národní kulturní památky
Vodní hamr Dobřív”) / Židovské muzeum v Praze (projekt „Rekonstrukce Španělské synagogy
a nová expozice”)
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
(projekt „Genofondový sad starých a krajových odrůd na Kačině”)
Cena Českého výboru ICOM
Muzeum východních Čech v Hradci Králové (výstava „Uprostřed Koruny české: Gotické a raně
renesanční umění východních Čech (1250–1550)”). Cenu Českého výboru ICOM získal v 19.
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis projekt přihlášený do kategorie Muzejní výstava
roku 2020.

Festival muzejních nocí
Významnou mediální akcí AMG je již od roku 2005 vyhlašovaný Festival muzejních nocí. Na
festival a jeho Národní zahájení, které navazují na Mezinárodní den muzeí, reagují média a široká
veřejnost výrazně pozitivně. Festival má společné logo, jež připojují muzea a galerie ke svým
propagačním materiálům. O tom, kde se jednotlivé Muzejní noci konají a jaký je zde pro
návštěvníky připraven program, informují webové stránky na adrese http://www.muzejninoc.cz.
Festival je důležitou součástí nejen propagace jednotlivých organizací, ale úspěšně přispívá
i k celorepublikové popularizaci oboru muzejnictví. Od čtvrtého ročníku začíná Festival muzejních
nocí slavnostním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR. Na
něm jsou prezentovány vedle muzejních institucí v dané lokalitě i oceněné projekty v Národní
soutěži muzeí Gloria musaealis z právě ukončeného ročníku. Byly vydány tiskové zprávy a o akci
referovaly podrobně také články ve Věstníku AMG. Statistiky jednotlivých ročníků a další informace
jsou k dispozici na webu AMG i festivalu.
Také 17. ročník Festivalu muzejních nocí proběhl kvůli pokračující pandemii koronaviru
v nestandardní podobě. Původní termín 14. 5. až 12. 6. 2021 byl s ohledem na trvající opatření
proti šíření nákazy covid-19 na jaře 2021 zrušen, resp. slavnostní zahájení festivalu bylo přesunuto
na 18. 6. 2021 s tím, že bude jeho konání prodlouženo až do 19. 9. 2021 tak, aby mohly Muzejní
noci probíhat i v letních měsících. O spolupořadatelství Národního zahájení znovu projevil zájem
Jihočeský kraj. Akce, jíž poskytli záštitu hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR
MUDr. Martin Kuba a primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda, se konala za
velkého zájmu veřejnosti v pátek 18. 6. 2021 v Českých Budějovicích a částečně i v Hluboké nad
Vltavou. Její součástí byla prezentace oceněných projektů v 19. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis. Sedmnáctého ročníku festivalu se zúčastnilo celkem 350 institucí a 103 měst.
Pražská muzejní noc, která kampaň vždy uzavírala, se z důvodu stále ne zcela předvídatelné
situace s ohledem na protiepidemická nařízení neuskutečnila. Neinvestiční dotace Hl. m. Prahy ve
výši 150.000,00 Kč, jež AMG v roce 2021 získala na realizaci 18. ročníku akce, byla proto vrácena.
Byly aktualizovány webové stránky http://www.muzejnicnoc.cz a rozeslány tiskové zprávy do
médií. Informace a výzvy k zapojení se byly publikovány ve Věstníku AMG (č. 1/2021, č. 2/2021,
č. 3/2021).
V roce 2021 začaly přípravy na 18. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož slavnostní
zahájení by se mělo uskutečnit v pátek 20. 5. 2022. Posledním krajem, kde se akce dosud
nekonala, je kraj Olomoucký. V souvislosti s probíhajícími rekonstrukcemi ve Statutárním městě
Olomouci se však muselo začít jednat o jiném místě. Další ročník festivalu proběhne ve dnech
20. 5. až 11. 6. 2022, přičemž Praha by měla akci tradičně uzavřít. Uzávěrka přihlášek do
18. ročníku byla stanovena do 28. 2. 2022. Výzva k přihlašování se byla muzeím a galeriím zaslána
elektronickým Bulletinem a Newsletterem AMG i prostřednictvím klasického dopisu na konci roku
2021, byla zveřejněna na internetových stránkách a Facebooku AMG a také ve Věstníku AMG.
V souvislosti s přípravou akce byl také archivován, resp. aktualizován web festivalu pro rok 2022.
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Muzea a 20. století
Od roku 2005 pořádá AMG celoroční informační kampaně, které jsou zaměřeny na akce
v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, pracovní listy, přednášky,
komponované pořady, semináře, konference, workshopy, vzpomínkové slavnosti, apod.) se
speciálně zvýrazněným tématem z historie 20. století. Podstatou projektu je vzájemné provázání
akcí, které k této příležitosti muzea a galerie v ČR pořádají a také posílení jejich sbírkotvorné
činnosti v oblasti dokumentace současnosti. Přihlášky je možné zasílat stále, neboť webové stránky
na http://www.muzea20stoleti.cz jsou průběžně aktualizovány. Tento cyklus AMG má pro každý
rok vytvořené i speciální logo.
V období 2020–2021 se kampaň zaměřila na téma „Střetávání totalit s demokracií”. Muzejní
instituce mohly reflektovat výročí spojená např. se vznikem první ústavy ČSR či prvními
svobodnými volbami po pádu komunistického režimu, s politickými procesy v 50. letech 20. století,
nebo s nástupem normalizace, příp. dalšími podobnými milníky. Nově bylo možné prezentovat
online aktivity. Do muzeí a galerií byly opakovaně rozesílány výzvy k přihlašování se. Do projektu
jako do všech ostatních aktivit zasáhla pokračující koronavirová krize. Proto se AMG rozhodla
prodloužit jej až do roku 2022, kdy bude reflektovat problematiku lidských práv s názvem „Muzea
a lidská práva: 45 let Charty '77”.

Encyklopedie muzejnictví
AMG začala připravovat v souvislosti s 30. výročím svého vzniku projekt „Encyklopedie
muzejnictví” navazující na kampaň „100 osobností českého muzejnictví”, která zaznamenala mezi
muzejními institucemi velký ohlas. Encyklopedie by měla zahrnovat přehled jednotlivých muzeí
a galerií v ČR (vč. těch již zaniklých), přičemž u každé instituce by se zároveň prezentovaly s ní
spojené významné osobnosti (zakladatelé, sběratelé, badatelé, vědci, mecenáši, atd.). AMG by tak
na svém webu postupně vybudovala online databázi muzejních organizací a představitelů oboru.
Členy pracovní skupiny nového projektu AMG se stali: PhDr. Luděk Beneš (vedoucí), PhDr.
František Šebek, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., Mgr. Pavel Holman a doc.
PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Internetové publikování AMG
Efektivním komunikačním nástrojem je Server muzeí a galerií ČR. Výstavba webového
systému na adrese http://www.cz-museums.cz probíhá již od roku 2007. Dlouhodobým cílem AMG
je více zapojit muzejní instituce do pravidelné aktualizace zveřejňovaných dat, ať už se týkají
základních informací v Adresáři muzeí a galerií ČR nebo prezentace v Kalendáriu akcí a výstav.
Předsedové Krajských sekcí a Komisí AMG se mohou podílet na podobě webových stránek AMG tím,
že prostřednictvím vlastních přístupových hesel spravují prezentace svých komisí a sekcí.
Ve vztahu k propagaci AMG a jí pořádaných akcí, ale i popularizaci oboru muzejnictví jako
celku, jsou kromě Serveru muzeí a galerií ČR využívány další nástroje internetové komunikace:
Bulletin AMG (pro členy AMG), Newsletter AMG (pro nečleny AMG), profil AMG na FB a YT kanálu,
zasílání Aktualit AMG formou elektronické pošty nebo prostřednictvím kanálu RSS.
Server muzeí a galerií ČR je od roku 2008 archivován Národní knihovnou ČR pro svou
kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další informační hodnotu. Záznam je součástí České
národní bibliografie a katalogu NK ČR. Obsah stránek tak zůstane uchován, i pokud by byla
v budoucnu činnost webu ukončena.
Server muzeí a galerií ČR obsahuje osm samostatných prezentací: AMG (základní informace
o AMG), Dění v oboru (informace týkající se oboru muzejnictví, právní předpisy, kontakty na české
i zahraniční organizace, seznam specializovaných metodických center MK ČR, Muzejní aktuality,
Volná místa, nabídka výstav a stáží, publikace muzeí, atd.), Adresář muzeí a galerií ČR (cca 2.000
záznamů, geografické členění, provázanost na Kalendárium akcí a výstav), Kalendárium akcí
a výstav (průběžně aktualizovaný přehled událostí pořádaných členskými muzei a galeriemi AMG,
přednášky, konference, semináře, exkurze, komentované prohlídky, kursy, workshopy, výstavy
a další aktivity zaměřené na laickou i odbornou veřejnost), Gloria musaealis, Festival muzejních
nocí, Muzea a 20. století, Muzeum a změna (prezentace mezinárodní muzeologické konference). Na
webu jsou publikována všechna čísla Věstníku AMG. V Kalendáriu akcí a výstav jsou k dispozici
Přehledy konaných výstav. V sekci Dění v oboru jsou mj. k nahlédnutí informace o kulturních
akcích, které sice nepořádají muzea a galerie, ale týkají se muzejnictví či příbuzných oborů.
Kalendárium akcí a výstav uzavře množinu podpůrných aktivit, které AMG nabízí muzejním
institucím. V sekci budou nově shromaždovány a prezentovány výstavy, a to v podobném rozsahu,
který je dnes publikován jako příloha Věstníku AMG. Po spuštění sekce se rozšíří v Adresáři muzeí
a galerií ČR přehledy akcí nově o pořádané výstavy. Informační struktura Serveru muzeí a galerií
ČR tak bude kompletní.
V roce 2021 byly publikovány databáze AMG (Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium akcí
a výstav) a další aktuální zprávy z muzejnictví. Zajištěna byla dostupnost stránek z odborných
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i všeobecných portálů ve smyslu poskytování informací o dění v oboru široké veřejnosti.
Pokračovala průběžná optimalizace systému. Dotazníky k aktualizaci údajů jsou ke stažení na
http://www-cz-museums.cz. K aktualizaci oborových databází vyzývá AMG opakovaně v každém
kalendářním roce. Výzvy a články k rozvoji Serveru muzeí a galerií ČR byly publikovány ve
Věstníku AMG. Kalendárium akcí a výstav bylo již v roce 2020 rozšířeno o prezentaci Online aktivit.
V přehledu je možné zhlédnout online verze aktuálních výstav či průvodce stálými expozicemi,
prohlížet si sbírkové předměty, zúčastnit se videoexkurzí, přečíst si odborné publikace a časopisy,
neb se zúčastnit dalších zajímavých projektů muzeí a galerií ve virtuálním prostoru.
Návštěvnost webu AMG se každoročně zvyšuje nejen v souvislosti s popularitou Festivalu
muzejních nocí, Adresáře muzeí a galerií ČR a Kalendária akcí a výstav. Se stále větším obsahem
přístupným na internetu, s rostoucím počtem připojených osob a serverů hraje bezpečnost dat
zásadní úlohu. Proto byly učiněny opatření pro tzv. šifrovanou komunikaci, která chrání rozsáhlý
systém stránek, ale i samotné uživatele před útoky nežádoucích subjektů. Všechny servery byly
vyměněny za novou generaci a současně napojeny přímo na páteřní síť evropského internetu.
Obzvláště v koronavirové době, kdy se obrovské množství činností přesunulo do online prostředí,
byla díky tomu AMG schopna zvětšit na svém portálu podíl např. multimédií.
Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2021:
Rok 2021

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Unikátní
návštěvy

Počet
návštěv

Počet
prohlížených
stránek

8.069
6.045
7.768
6.594
10.335
11.015
7.938
9.160
9.588
8.216
7.693
5.817
98.238

13.732
11.461
15.155
12.822
18.583
19.220
14.097
16.289
16.561
14.624
14.384
12.055
178.983

40.577
48.423
98.191
64.020
113.950
103.238
84.909
153.517
104.113
224.562
324.968
374.012
1.734.480

Hity
(počet kliků na
jakýkoliv odkaz na
stránkách AMG)
284.497
275.815
341.369
306.475
512.247
522.687
353.214
468.620
410.454
467.825
567.964
550.655
5.061.822

Počet přenesených
bajtů
21.47 GB
21.47 GB
31.20 GB
21.62 GB
35.29 GB
59.75 GB
29.34 GB
33.78 GB
24.89 GB
26.24 GB
31.45 GB
24.51 GB
361.00 GB

Věstník AMG
V roce 2021 pokračovalo vydávání Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
(AMG). Periodikum je registrováno MK ČR (reg. č. E 8331, ISSN 1213-2152 – pro tištěnou verzi,
ISSN 2464-7837 – pro elektronickou verzi). Časopis vydává AMG šestkrát ročně jako dvouměsíčník
v nákladu 1.000 ks. Věstník AMG vychází v druhé půli každého sudého měsíce, uzávěrka čísla je
10. dne každého lichého měsíce. Distribuce probíhá do všech členských institucí AMG a dále do
kulturních organizací, na krajské úřady, do knihoven, na MK ČR, atd. Veškerá čísla jsou
publikována ve formátu PDF na webových stránkách http://www.cz-museums.cz na záložce Věstník
AMG, kde jsou k dispozici i starší ročníky a rejstříky článků. Archiv je průběžně doplňován.
Součástí každého čísla Věstníku AMG je Kalendárium výstav. Přehled výstav připravovaných
v členských muzeích a galeriích AMG pro dané období je zveřejňován na Serveru muzeí a galerií ČR
pod záložkou Kalendárium akcí a výstav a obsahuje mj. i přehled nově otevřených stálých expozic.
Časopis jako informační platforma oboru muzejnictví v ČR vychází od září 1991, od roku
1998 jako dvouměsíčník. V roce 2021 oslavil Věstník AMG již 30 let svého fungování (shrnující
článek o jeho historii byl publikován v č. 5/2021). Původně jeho vydávání financovaly
Východočeské muzeum v Pardubicích a Moravské zemské muzeum, záhy byl podpořen i MK ČR.
Vznikl jako nástroj komunikace mezi členskými institucemi AMG. Tuto funkci převzaly e-maily,
internetové stránky a elektronický Bulletin AMG, resp. Newsletter AMG. Časopis se postupně
obsahově rozrůstal a měnil. Již dávno není jen periodikem AMG, ale vycházejí v něm příspěvky
představující výsledky činnosti jednotlivých muzeí a galerií, které jsou nejen propagací konkrétní
instituce, ale také inspirací pro ostatní. Věstník AMG přináší i mezinárodní zkušenosti a je
distribuován partnerským organizacím v zahraničí. Mezi čtenáře patří také zástupci zřizovatelů
a řada jednotlivců zajímajících se o obor muzejnictví.
V roce 2021 vyšlo 6 čísel Věstníku AMG (tištěná a elektronická verze, celkový rozsah 264
stran, náklad 1.000 ks), vč. Rejstříku článků za rok 2021 a Přílohy Věstníku AMG č. 6/2021
s materiály k 13. Sněmu AMG. Každé číslo bylo vždy nějak tematicky zaměřeno: 1. Dobrovolníci
v muzeu, 2. Oceňování darů, 3. Prezentace dějin v malých muzeích, 4. Gloria musaealis 2020,
5. Kulturní dědictví v krizových situacích, 6. 13. Sněm AMG.
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Redakci časopisu tvoří a o jeho grafickou podobu se starají pracovnice Sekretariátu AMG
Mgr. Monika Benčová a Anna Komárková, BBus (Hons). Redakční rada Věstníku AMG pracovala do
13. Sněmu AMG ve složení: PhDr. Jana Hutníková (předsedkyně redakční rady, Muzeum Českého
lesa v Tachově); PhDr. Luděk Beneš (Komise muzejních historiků AMG, čestný člen AMG); Ing.
Milena Burdychová (komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, čestná členka AMG); PhDr.
Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur,
individuální členka AMG); PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum); Mgr. Magdalena
Elznicová Mikesková, DiS. (Muzeum T. G. M. Rakovník); Mgr. Zdeněk Freisleben (Památník
národního písemnictví); Mgr. Hana Garncarzová (individuální členka AMG); Anna Komárková, BBus
(Hons) (výkonná ředitelka AMG); PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy). Od 13. Sněmu AMG pracuje redakční rada Věstníku AMG v částečně obměněné sestavě.
Předsedkyní nadále zůstává PhDr. Jana Hutníková. Členy jsou: PhDr. Luděk Beneš, Ing. Milena
Burdychová, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková,
DiS., Mgr. Zdeněk Freisleben, Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Zita Suchánková. Nově se na
základě jmenování Exekutivy AMG zvolené na 13. Sněmu AMG stali členy redakční rady: PhDr.
Zdeněk Kuchyňka (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně) a PhDr. Radka Křížková Červená
(Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích).
Věstník 1/2021
Věstník 2/2021
Věstník 3/2021
Věstník 4/2021
Věstník 5/2021
Věstník 6/2021 +
Rejstřík článků 2021 +
Příloha 6/2021

náklad
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks
1000 ks

A4,
A4,
A4,
A4,
A4,
A4,

V1,
V1,
V1,
V1,
V1,
V1,

detaily
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická
plnobarevná verze/elektronická

verze
verze
verze
verze
verze
verze

termín
únor
duben
červen
srpen
říjen
prosinec

počet stran
44 s.
44 s.
44 s.
44 s.
44 s.
44 s.
+ 76 s.

4. Legislativní aktivity AMG v roce 2021
V rámci exekutivy byla oblast legislativy svěřena do 13. Sněmu AMG PhDr. Zdeňku
Kuchyňkovi. O legislativní témata se vzhledem k jejich šíři po 13. Sněmu AMG nově dělí 3 členové
vedení AMG: Ing. Bc. Richard M. Sicha, Mgr. Jiří Orna a PhDr. Radka Křížková Červená. V AMG
zároveň působí pracovní skupina pro legislativu, jejímiž členy jsou PhDr. Luděk Beneš, Mgr. Václav
Houfek, PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Irena Chovančíková, Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr.
Radka Křížková Červená, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Jiří Orna, Ing. Bc. Richard M. Sicha, Mgr.
Jakub Smrčka a PhDr. František Šebek.
Významným přínosem v oblasti legislativy je členství AMG v UZS ČR, jejímž prostřednictvím
je využívána možnost připomínkovat návrhy nových či novelizovaných právních předpisů. Velmi
prospěšná je spolupráce s Komisí Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči a Legislativní a právní
sekcí Svazu měst a obcí ČR. V roce 2018 byla navázána spolupráce s Odborem bezpečnostní
politiky MV ČR při přípravě nové úpravy tzv. zbraňové legislativy. AMG hledá i vlastní cesty, jak se
včas dostat ke vznikajícím strategickým materiálům a mít tak možnost zaujmout k nim své
stanovisko.
V rámci zajištění profesionálního právního poradenství uzavřela AMG Memorandum
o vzájemné spolupráci s advokátní kanceláří Legal Partners, s. r. o., jež členům AMG přináší řadu
výhod (Právní poradna AMG na webu AMG, pravidelné články ve Věstníku AMG v nové rubrice
Právní poradna AMG, vzorové dokumentace k jednotlivým oblastem muzejní praxe, atd.)
Veškerou činnost i v legislativní oblasti v roce 2021 významně ovlivňovala opatření proti
pandemii koronaviru, takže mnohá jednání o chystaných či uvažovaných právních předpisech byla
odsouvána a některá se ani neuskutečnila.
AMG se dlouhodobě snaží o oživení témat v několika okruzích (zákon o muzeích, příprava
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2021–2025 a dalších strategických materiálů MK ČR
navázaných na Státní kulturní politiku 2021–2025+ a Národní plán obnovy, vzdělávání pracovníků
muzejních institucí a jejich odměňování, edukační aktivity a revize RVP, digitalizace a evidence
sbírkových předmětů, účtování o sbírkách muzejní povahy, problematika památkové péče
a detektorářů, překážky v čerpání dotací MK ČR ze strany muzeí a galerií). Všechny uvedené
oblasti byly dne 25. 10. 2021 řešeny v rámci setkání zástupců AMG s náměstkem ministra kultury
Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D., a budou také předmětem jednání s ministrem kultury Mgr.
Martinem Baxou, které je plánováno na únor 2022. Nové vedení AMG zvolené na 13. Sněmu AMG
nabídlo MK ČR spolupráci na vyhodnocení a přípravě nových koncepčních materiálů v oblasti
kultury a projevilo zájem aktivně se podílet na činnosti pracovních skupin a poradních orgánů
ministerstva.
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Zákon o muzeích a novelizace muzejní legislativy
Prioritou legislativních aktivit AMG se stala příprava nového zákona o muzeích jako
institucích a jejich specifických činnostech, který by jasně definoval, co je muzeum, resp. galerie,
a také komplexně popsal všechny muzejní aktivity, nepodchycené žádnými jinými právními
předpisy, vč. systému registrace a akreditace. Pod vedením Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., se
v roce 2019 na MK ČR uskutečnila tři jednání zástupců odborné veřejnosti k návrhu nové muzejní
legislativy. Přítomní se shodli na základních východiscích nové normy: 1) Změnou právního
prostředí v muzejnictví nesmí dojít k ohrožení současné úrovně ochrany sbírek muzejní povahy dle
zákona č. 122/2000 Sb.; 2) Vytvoření kvalitního zákona vyžaduje potřebný čas; 3) K jednotlivým
krokům by se měla vyjadřovat mj. Oborová rada muzeí jako poradní orgán ministra kultury pro
koncepční otázky v oblasti muzejnictví; 4) Návrh nové právní úpravy doplňující sbírkový zákon by
měl vycházet i z Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich
úlohy ve společnosti, které bylo přijato na 38. Generální konferenci UNESCO v roce 2015. V zájmu
dosažení společného konsensu se sešli zástupci AMG a RG ČR, aby se shodli na tom, že proces
registrace a akreditace by měl být jednostupňový, přičemž nejnižší akreditovanou úrovní se stane
registrované muzeum, resp. registrovaná galerie. AMG na základě těchto jednání připravila
dokument s názvem „Zákon o muzeích: Souhrn stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení
některých jeho částí”, který byl zaslán jako podklad pro další zasedání pracovní skupiny, které se
uskutečnilo dne 30. 1. 2020. Následně se měl v dubnu 2020 konat workshop k přípravě nové
muzejní legislativy. Ten byl kvůli pandemii koronaviru nejdříve přesunut na podzim 2020 a znovu
až do roku 2021. Doposud se však neuskutečnil. Na základě zaslaných podkladů mělo MK ČR
zpracovat souhrnný materiál a následně jej poskytnout členům poradního orgánu k prostudování.
To se však nestalo. Příspěvky za AMG zpracovali PhDr. Zdeněk Kuchyňka („Proč potřebujeme zákon
o muzeích a galeriích?”), PhDr. Luděk Beneš („Oblasti činností muzeí a galerií, které nejsou v tuto
chvíli legislativně podchyceny”) a PhDr. František Šebek („Registrace a akreditace muzeí”), byly
publikovány v Příloze Věstníku AMG č. 6/2021. Téma vzniku nového muzejního zákona se stalo
i součástí priorit sekce kultury UZS ČR.
Samostatné oddělení muzeí MK ČR připravuje novelu vyhlášky č. 275/2000 Sb. k zásadám
inventarizace v reakci na nález NKÚ z roku 2020. Návrh byl vytvořen v rámci Poradního sboru pro
muzejní legislativu SOM MK ČR, jehož členem za AMG je PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Náměty měli
členové pracovní skupiny předložit do 5. 2. 2021. AMG podpořila stanoviska RNDr. Jiřího Žalmana
a PhDr. Dagmar Jelínkové, že navrhovaná každoroční inventarizace náhodně vybraných
evidenčních čísel z CES je pro muzejní instituce zbytečnou administrativní zátěží a v mnoha
případech není ani realizovatelná, příp. může vést i k poškozování sbírkových předmětů s ohledem
na citlivost materiálů, z nichž jsou vyrobeny.

Zbraně v muzeích a nová zbraňová legislativa
AMG se zabývala i v roce 2021 předpisy v oblasti tzv. zbraňové legislativy. Na jednáních
zastupoval AMG Ing. Bc. Richard M. Sicha. Při konzultacích s MV ČR uplatňovala AMG stanovisko,
že zbraně v muzeích sice nejsou evidovány v centrálním registru zbraní, ale jsou registrovány
v CES jako sbírkové předměty. AMG dále navrhla zařazení muzejních institucí mezi „jiné
veřejnoprávní držitele zbraní”, aby tak získaly výjimku z běžného způsobu zabezpečení při
vystavování. Připomínky AMG byly průběžně zasílány zástupcům Odboru bezpečnostní politiky
MV ČR. Na jednáních se bohužel prokázala věcná absence právního vymezení muzeí a jejich účelu.
Zákon o sbírkách muzejní povahy v mnoha ustanoveních jako argumentace bohužel není vždy
dostačující.

Účtování o sbírkách muzejní povahy
K jednotlivým ustanovením novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. vydalo MF ČR vysvětlení
č. 13/2018, č. 14/2018 a č. 15/2018, o oceňování darů do sbírek muzejní povahy. Podle nich se
dary, u nichž není známa pořizovací hodnota, oceňují reprodukční cenou. I když dle právního řádu
ČR mohou zákony a další související předpisy vykládat pouze soudy a ze strany MF ČR se tedy
jedná o doporučení, které není obecně platnou právní normou, někteří zřizovatelé muzeí a galerií
tento postup nařídili svým příspěvkovým organizacím. AMG nadále zastává názor, že o muzejních
sbírkách by se nemělo účtovat vůbec, stejně jako se neúčtuje o archiváliích nebo o knihovních
fondech. AMG proto nechala v předchozím období vytvořit právní stanovisko k problematice
oceňování sbírek muzejní povahy, které bylo předáno jako podklad pro další jednání MK ČR, MF ČR,
AK ČR, SMO ČR, UZS ČR a partnerům AMG. Z dotazů na muzejníky z Polska, Rakouska, Německa
a Francie vyplynulo, že o muzejních fondech v těchto zemích neúčtují. Z tohoto důvodu Exekutiva
AMG i nadále při vhodných příležitostech na tento problém upozorňuje a požaduje zrušení
povinnosti oceňovat muzejní sbírky a vést je v účetnictví. Problematice oceňování darů bylo
věnováno speciální číslo Věstníku AMG č. 2/2021.
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Novelizace autorského zákona
V rámci příprav novely autorského zákona byla AMG požádána Samostatným oddělením
autorského práva MK ČR o upřesnění stanoviska týkajícího se čl. 8–11 směrnice EP a Rady (EU)
č. 2019/790 (rozšířená kolektivní správa, problematika užití děl nedostupných na trhu). Odpovědi
na otázky určené pro paměťové instituce a kolektivní správce práv zaslala AMG na MK ČR již
v únoru 2020. Doplnění k dotazu, týkajícího se sbírek zapsaných v CES, bylo na SOAP MK ČR
zasláno v říjnu 2020. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
a o právech souvisejících s právem autorským bylo pak v roce 2021 možné připomínkovat přes
UZS ČR.

Odměňování pracovníků muzeí a galerií
AMG vyvíjí aktivity vedoucí k dosažení adekvátního ohodnocení všech muzejních profesí.
V souvislosti s touto problematikou probíhají pravidelná jednání v rámci tzv. kulatých stolů UZS ČR
v krajích. Téma se objevuje i na zasedáních PT RHSD pro kulturní otázky, kterých se účastní
zástupce AMG. V této oblasti jednala AMG i s ČMKOS. Již v roce 2020 se podařilo docílit zrušení
Přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., kterou se stala dosavadní Příloha č. 2 s vyššími
tarifními platy. AMG připomínkovala také novelu Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku
ke mzdě za práci ve stiženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. K problematice
mezd a platů AMG opakovaně uplatňuje stejnou připomínku, neboť minimální ani zaručená mzda
stále nekorespondují s platnou Přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Neustálé dorovnávání
do zaručené mzdy vede v rozpočtových a příspěvkových organizacích k nivelizaci platů, protože
zaměstnavatel kvůli tomuto doplácení nemá v rozpočtu dostatek finančních prostředků na
nadtarifní složky platu, což se týká následně všech zaměstnanců. Proto AMG opakovaně požaduje,
aby v případě zvyšování minimální mzdy a zaručeného platu byla zároveň změněna Příloha č. 1
(případně i další přílohy) Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. tak, aby v platových třídách byl 1. platový
stupeň roven příslušnému zaručenému platu. Jedná se o neřešený problém, na který AMG stále
upozorňuje.

Dotační podpora MK ČR a další strategické materiály
Již v srpnu 2018 připravili zástupci UZS ČR, AMG a RG ČR návrh na optimalizaci dotačních
titulů MK ČR. Dne 13. 5. 2019 potvrdil v rámci jednání pracovní skupiny při PT RHSD pro kulturní
otázky Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., že ministerstvo počítá se všemi změnami a slíbil projednat
připomínky, jež měly usnadnit přístup muzejních institucí k Programu na podporu projektů
zaměřených na poskytovávání standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií a Programu na
podporu expozičních a výstavních projektů. Zástupci AMG se v roce 2021 podíleli na přípravě revize
Programu na podporu expozičních a výstavních projektů. Dle vyjádření MK ČR vyvstala při
administraci vyhlášení programu potřeba komplexnější odborné diskuze o navrhovaných změnách.
Výzva k předkládání projektů pro rok 2021 byla tedy zveřejněna v původní podobě. SOM MK ČR
požádalo o nominování zástupce AMG do výběrové komise, jímž se stala PhDr. Sylva Dvořáčková.
Také při vypsání dalších dotačních titulů MK ČR nebyly bariéry pro čerpání finančních prostředků
pro muzea a galerie odstraněny.
Vznik nové muzejní legislativy byl v souvislosti s koronavirovou krizí bohužel zastaven.
Přitom právě při přípravě nových dotačních programů na podporu činnosti muzeí a galerií, ale
i dalších předpisů vznikajících nejen v souvislosti s probíhající pandemií nákazy covid-19 se
ukázalo, jak by byl zákon o muzeích potřebný. Při jednáních o kompenzačních programech
Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu bylo v první fázi např. obtížné definovat
oprávněné žadatele. Účelově vymezené prostředky byly nakonec rozděleny, aby z části
poskytované MK ČR mohly čerpat kompenzace pouze muzea a galerie se sbírkami zapsanými
v CES.

Další legislativní aktivity AMG
AMG připomínkovala prostřednictvím UZS ČR i další předpisy, např. návrh Operačního
programu Jan Amos Komenský (2021–2027); návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící
zákon o archivnictví a spisové službě; novelu zákona o ochraně veřejného zdraví; daňový balíček
vlády ČR a zmírnění jeho dopadů na veřejné rozpočty a oblast kultury; návrh ke změně usnesení
vlády ČR č. 408, o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie covid-19 na sektor
kultury a využití nevyčerpaných prostředků v roce 2021; novelu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR; návrh Národního plánu rozvoje sítí
s velmi vysokou kapacitou.
Prostřednictvím svého zástupce PhDr. Pavla Cipriana v České komisi pro UNESCO podpořila
AMG výhrady vůči novému stavebnímu zákonu, který výrazně omezil ochranu památek.
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5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků
v roce 2021
Významnou složkou činnosti AMG jsou její vzdělávací aktivity. Vedle pravidelné podpory
Komisí AMG při pořádání seminářů a konferencí, které přispívají k dalšímu vzdělávání muzejních
pracovníků, je nutno uvést především Školu muzejní propedeutiky, o niž je i po dvaceti letech
jejího fungování stále zájem a jejímiž kursy prošlo v letech 2002–2021 přes 1.200 frekventantů,
pracovníků muzejních a dalších paměťových institucí, a také zástupců zřizovatelů. Jako další formu
vzdělávání pracovníků muzeí a galerií organizuje AMG pravidelně semináře, konference, workshopy
a kolokvia na aktuální témata českého muzejnictví. Dalším prostorem pro setkávání a výměnu
zkušeností je mezinárodní konference „Muzeum a změna”, přičemž v letech 2002–2016 se
uskutečnilo již pět jejích ročníků.
Základní kurs ŠMP byl zahájen v roce 2002, v roce 2006 byl pak otevřen nástavbový kurs
„Muzejního výstavnictví”. ŠMP je pořádána s finanční podporou MK ČR. Absolventi základního kursu
ŠMP získávají orientaci v otázkách vývoje a specifického poslání muzejních institucích, sbírkotvorné
a prezentační činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, a také v oblasti managementu
v kontextu současných trendů evropského muzejnictví. Na takto koncipovaný základní kurs ŠMP
navázala speciální nástavba věnovaná muzejnímu výstavnictví. Ta je určena pro zaměstnance
muzeí a galerií, kteří se podílejí na prezentaci sbírek muzejní povahy, nebo tyto aktivity posuzují
z pozice svých vedoucích rolí. Vedoucím ŠMP je od jejího vzniku PhDr. František Šebek.
Výuka probíhala v přednáškovém sále Národního technického muzea a organizačně ji
zajišťoval Sekretariát AMG. Všichni zájemci mají k dispozici texty základního a nástavbového kursu
ŠMP. Skripta jsou dostupná nejen pro studenty Školy muzejní propedeutiky. O tuto publikaci je
trvalý zájem i mezi muzejníky ze Slovenska a jako studijní materiál ji používají např. studenti
oboru Muzeologie na Masarykově univerzitě či ARTS Managementu na VŠE. Postupně je
zpracováván archiv ŠMP (elektronická i fyzická inventarizace závěrečných prací absolventů, resp.
dalších podkladů souvisejících s fungováním kursů), pokračovalo také zpracování knižního fondu na
Sekretariátu AMG nejen pro potřeby studentů ŠMP.
V roce 2021 byla AMG vzhledem ke koronavirové pandemii nucena přizpůsobovat výuku
ŠMP aktuální situaci. O náhradních termínech i dalších změnách byli studenti včas informováni
prostřednictvím všech dostupných kanálů (Věstník AMG, webové stránky a Facebook AMG, Bulletin
a Newsletter AMG). Ve školním roce 2020–2021 byly otevřeny dvě třídy 19. běhu základního kursu
ŠMP, do nichž nastoupilo 47 studentů. S ohledem na časové posuny v rozvrhu, kdy se mohly
uskutečnit pouze dvě (pro skupinu A), resp. jedna přednáška (pro skupinu B), byly třídy
19. ročníku spojeny v jednu a výuka byla (znovu) zahájena paralelně s 20. během ŠMP v září
2021. Ve školním roce 2021–2022 tak probíhá základní kurs ŠMP ve dvou ročnících zároveň,
přičemž v každém je přihlášeno 41 frekventantů. Nástavbový kurs v letech 2020–2021 nebyl
otevřen.
Ve dnech 8. 9. 2021 a 10. 12. 2021 se uskutečnila dvě setkání lektorů ŠMP. Na programu
jednání bylo zejména zhodnocení 20 let trvání kursů a s tím související možnost aktualizace
přednášek či lektorského sboru pro další období. Projednána byla také příprava reedice skript
základního kursu, resp. nové příručky pro muzejníky a zájemce o obor muzejnictví. Takto pojatá
publikace dává větší prostor pro rozvedení některých kapitol, resp. možnost zařadit nová témata.
Projekt vzdělávání edukačních pracovníků muzeí a galerií připravilo ve spolupráci s AMG
Metodické centrum pro muzejní pedagogiku při Moravském zemském muzeu v Brně. Vzdělávací
kursy „Základy muzejní pedagogiky” byly zahájeny v roce 2012. AMG dlouhodobě spolupracuje
také s Technickým muzeem v Brně na „Kursech preventivní konzervace”, které pořádá Metodické
centrum konzervace při TMB.
Komise AMG realizovaly v roce 2021 projekty, zejména ve formě konferencí, diskusních fór
a seminářů zaměřených na vzdělávání svých členů, příp. dalších zájemců o danou problematiku.
Tyto aktivity jsou pořádány každý rok na národní i mezinárodní úrovni a díky nim se setkávají
muzejníci z celé České republiky (i ze zahraničí) a diskutují nad aktuálními problémy, týkajícími se
jak specifik jejich oborů, tak obecných témat muzejní práce. V rámci akcí jsou navazovány nové
kontakty, udržuje se i aktivní spojení zejména se Slovenskem. Zprávy ze seminářů a konferencí
jsou k dispozici na webu AMG, jsou rozesílány prostřednictvím elektronického Bulletinu nebo
Newsletteru AMG a publikovány na stránkách Věstníku AMG. Komise předkládají závěrečné vyúčtování
a zprávu o činnosti v příslušném roce.
V roce 2021 proběhla řada seminářů, konferencí, workshopů a kolokvií, věnovaných
profesionalizaci muzejních pracovníků a jejich dalšímu vzdělávaní, jež uspořádala AMG nebo se na
jejich přípravě či organizaci podílela. I tuto činnost ovlivnila pandemie koronaviru a řadu aktivit jí
bylo třeba přizpůsobit. Mnohé semináře se tak uskutečnily v online prostoru.
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Souhrnný přehled a podrobné zprávy jsou k dispozici na webu AMG a byly publikovány také ve
Věstníku AMG:

Seminář pracovní skupiny Komise pro PR a muzejní pedagogiku AMG na téma „Muzeum
škole / Škola muzeu VII” (22. 3. 2021, Praha, online verze)

Seminář Botanické komise AMG (7.–11. 6. 2021, Drienok v Mošovciach)

29. konference Komise konzervátorů-restaurátorů AMG (7.–9. 9. 2021, Klatovy)

Seminář Komise muzejních historiků AMG na téma „Aktuální otázky a podoby dokumentace
soudobých dějin v českých muzeích” (9.–10. 9. 2021, Liberec)

Společný seminář Zoologické komise AMG a zoologů státní ochrany přírody (15.–17. 9.
2021, Zlín)

45. seminář Komise knihovníků AMG (21.–22. 9. 2021, Tábor, online verze)

Muzeologický seminář Muzeum a etika II.: Od školy po kulturák (7.–8. 10. 2021, Hodonín)

Seminář Etnografické komise AMG na téma „Zvěrokleštičství v Čechách a na Moravě”
(12.–13. 10. 2021, Kroměříž)

Podzimní determinační seminář Botanické komise AMG (19.–20. 10. 2021, Brno)

Seminář Komise regionálních historiků Moravy a Slezska AMG (21.–22. 10. 2021, Šumperk)

Kolokvium Komise pro muzejní pedagogiku a PR AMG na téma „Aktuální trendy v muzejní
prezentaci a edukaci V” s podtitulem „Muzea a restart vnitřní motivace k učení
a poznávání” (1.–2. 11. 2021, České Budějovice)

48. seminář Archeologické komise AMG na téma „Archeologické dědictví a veřejnost:
Možnosti, rizika a limity spolupráce (10.–11. 11. 2021, Roztoky)

Online konference na téma „Virtuální muzeum”. V roce 2021 proběhlo navazující šesté
setkání s názvem „Chraňte své návštěvníky aneb ANTI-covid opatření až se muzea
a galerie opět otevřou” (20. 4. 2021, Praha, online verze)
Kvůli uzavření muzeí a galerií na jaře 2020 a nemožnosti se profesně setkávat začaly AMG
a firma AV MEDIA SYSTEMS, a. s., společně pořádat online konference na téma „Virtuální
muzeum”. Celkem šest seminářů proběhlo ve dnech 9. 4. 2020, 21. 4. 2020, 6. 5. 2020, 29. 6.
2020 a 25. 11. 2020, zatím poslední se uskutečnil dne 20. 4. 2021. Během nich zaznělo množství
zajímavých informací, námětů a ukázek dobré praxe. V době jejich konání bylo možné se aktivně
zapojit do diskuze a požádat o zodpovězení dotazů. Kdo se nemohl zúčastnit v určeném čase, má
možnost zhlédnout vše ze záznamu (odkazy jsou stále k nalezení na webu AMG). Připraveny byly
online setkání na témata: „Virtuální muzeum”, „Digitální expozice, jak na to?”, „Světelný design
expozic”, „Prostředky audiovizuální interpretace a zahraniční inspirace a projekty”, „Operační
systém expozic jako odpověď na post(covid)ovou dobu”, „Chraňte své návštěvníky aneb ANTIcovid opatření až se muzea a galerie opět otevřou”. Každé z online konferencí se zúčastnilo na
100–150 osob.
AMG dlouhodobě spolupracuje s muzeologickými pracovišti v ČR i SR (Ústav archeologie
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ústav historie a muzeologie Slezské
univerzity, Katedra etnológie a muzeológie Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
muzeológie Univerzity Konštantína Filosofa v Nitre). Studenti těchto univerzit se pravidelně podílejí
na organizačním zajištění konferencí pořádaných AMG. Systematická spolupráce oboru muzejnictví
s vysokými školami byla i součástí Koncepce rozvoje muzejnictví na léta 2015–2020. Mezi témata
možné spolupráce patří podpora dalšího vzdělávání pracovníků muzeí a galerií, vytváření
teoretických pokladů a návrhů praktických řešení pro muzejní práci, vznik dalších specializovaných
programů, vč. nových forem výuky či postgraduálního studia, pořádání společných setkání,
konferencí, seminářů či kolokvií na vybraná témata oboru, atd.
Zástupcům MK ČR byla v prosinci 2018 zaslána společná žádost AMG a ÚAM FF MU na
vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala koncepčním řešením otázek spojených
s možnostmi zvyšování kvalifikace pracovníků muzeí a galerií v oblasti muzeologického vzdělávání
a s tím související profesionalizací muzejní práce. AMG a ÚAM FF MU byly v odpovědi požádány
o zpracování podrobnější informace k danému tématu. Materiál byl v červenci 2019 předán jako
podklad pro další jednání Ing. Vlastislavu Ourodovi, Ph.D. Jeho součástí je i stručná reflexe
historického vývoje v muzejnictví a návrh na složení pracovního orgánu MK ČR. V souvislosti
s pandemií se ale další aktivita k tématu neuskutečnila a bude ji třeba obnovit.

6. Odborné a informační činnosti AMG v roce 2021
Tvorba oborových databází

V roce 2021 pokračovala AMG s vytvářením oborových databází. Byla prováděna jejich
pravidelná aktualizace (základní databáze – Adresář muzeí a galerií ČR; na webu AMG – Adresář
muzeí a galerií ČR v elektronické podobě; databáze kulturních událostí – Výstavy; na webu AMG –
Kalendárium akcí a výstav AMG v elektronické podobě). K aktualizaci databází vyzývá AMG
opakovaně během kalendářního roku (průběžně ve Věstníku AMG, na webu AMG, prostřednictvím
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elektronického Bulletinu AMG, resp. Newsletteru AMG). Data v nich obsažená mohou sloužit
k různým rešerším oboru muzejnictví v ČR. V databázi kulturních událostí-výstav vzniká např.
přehled výstav konaných v příslušném roce s ucelenou informací o jejich tematickém zaměření.
Sledovány jsou i nově otevřené stálé expozice. Z elektronického Adresáře muzeí a galerií ČR
vychází i jeho tištěná verze (základní informace o institucích muzejního typu u nás). Adresář slouží
jako pomocník při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, subjektů v cestovním ruchu, školám,
úřadům i ostatním kulturním organizacím. Je jednou z efektivních cest propagace oboru. Adresář
v tištěné verzi nebyl v roce 2021 vydán, publikován je v elektronické podobě pravidelně
aktualizované na webu AMG. Formuláře pro poskytování aktuálních informací jsou pro členy AMG
i ostatní muzejní instituce ke stažení na http://www.cz-museums.cz (Adresář muzeí a galerií ČR –
záložka Aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR; Kalendárium akcí a výstav AMG – záložka
Formuláře akcí a výstav muzeí a galerií ČR).
Muzea a galerie byly pravidelně vyzývány i k poskytování údajů do databáze výstav. Výstup
z ní je v dvouměsíčních intervalech publikován jako příloha Kalendárium výstav ve Věstníku AMG.
Přehled je prezentován také na http://www.cz-museums.cz v sekci Přehled konaných výstav a na
facebookovém profilu AMG. Muzejní instituce zasílají též informace do elektronického Kalendária
akcí a výstav AMG. Z důvodu uzavření muzejních institucí na jaře roku 2020 spustila AMG
v Kalendáriu novou sekci Online aktivity muzeí a galerií.
Na Serveru muzeí a galerií ČR je možné prezentovat v sekci Dění v oboru i nově vydané
publikace, sborníky z konferencí a seminářů, nabídky volných pracovních míst nebo stáží a další
zajímavé informace.

Ediční činnost AMG
Všechny nově vydané publikace jsou po vytištění zdarma rozesílány všem členům AMG
nebo jsou připraveny k vyzvednutí na Sekretariátu AMG. Počet výtisků závisí na výši členského
příspěvku AMG (instituce). Čestným a individuálním členům jsou knihy zasílány po jednom kuse.
Nad tento rámec si je mohou členové AMG zakoupit za jejich běžnou cenu (viz Objednávka
publikací na webu AMG). Toto pravidlo se vztahuje i na nově přijaté členy AMG, zpětně knihy
Sekretariát AMG nevydává. V roce 2021 byly vydány nebo připravovány k vydání tyto publikace:

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (vychází od roku 1991, šestkrát
ročně, náklad 1.000 ks, ISSN 1213-2152 pro tištěnou verzi, ISSN 2464-7837 pro online
verzi, registrace MK ČR E8331). Veškerá čísla jsou publikována na http://www.czmuseums.cz na záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici i starší ročníky a rejstříky článků.

Součástí každého čísla Věstníku AMG je Kalendárium výstav, což je přehled výstav
připravovaných v členských muzeích a galeriích pro dané období. Přehled je zveřejňován
také na webu AMG pod záložkou Kalendárium akcí a výstav ‒ Přehled konaných výstav
v muzeích a galeriích v ČR a obsahuje mj. i přehled nově otevřených stálých expozic.

Výroční zpráva 19. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2020. Praha : Asociace
muzeí a galerií České republiky, z. s., 2021. 84 s. ISBN 978-80-86611-87-7. ISSN 26950413. Náklad 1.000 ks, cena 50 Kč.

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., za rok 2020, která je
k dispozici v elektronické verzi ke stažení na http://www.cz-museums.cz v sekci Výroční
zprávy AMG. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2021. 40 s. ISBN 97880-86611-88-4.

HAMRLÍK, Tomáš. Názvosloví etnografických sbírek III. Zvěrokleštičství. Praha : Asociace
muzeí a galerií České republiky, z. s. / Bojkovice : Muzeum Bojkovska, příspěvková
organizace, 2021. 36 s. ISBN 978-80-86611-89-1 (Asociace muzeí a galerií České
republiky, z. s.) / ISBN 978-80-908331-1-1 (Muzeum Bojkovska, příspěvková organizace) /
ISBN 978-80-87671-42-9 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková
organizace).

PODLISKA, Jaroslav – ČERNÁ, Eva – ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana – KOZÁKOVÁ, Romana
(eds.). Sklo z archeologických výzkumů. Archeologie, technologie a metody průzkumu,
konzervace a restaurování. Brno : Technické muzeum v Brně, 2021. 252 s. ISBN 978-807685-001-9.

K vydání byl připravován česko-německý Sborník z 21. setkání česko-sasko-bavorskohornorakouských muzejních pracovníků v Ústí nad Labem, které se uskutečnilo v roce 2012
v Ústí nad Labem na téma „Česko-německé vztahy”. Tyto sborníky z jednotlivých setkání
vycházejí od roku 1993 a tvoří ucelenou řadu každoročně pořádaných konferencí. Vydání
publikace bude realizováno v dalším období dle finančních možností AMG.

K vydání byl připraven sborník přednášek ze semináře Českého komitétu Modrého štítu na
téma „Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách”, který se
uskutečnil v roce 2017 v Národním archivu. Vydání publikace bude realizováno v dalším
období dle finančních možností AMG.
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Byla zajišťována distribuce Věstníku AMG i dalších publikací do muzeí a galerií, knihovnám
a ostatním institucím v kulturní a veřejné sféře. Kromě šesti čísel Věstníku AMG byly v roce 2021
distribuovány tyto sborníky:

BENEŠ, Luděk (ed.). Krásný starý nový svět / Archeologie v muzeích na cestě
k budoucnosti. Sborník příspěvků z 26. setkání českých, saských, bavorských
a hornorakouských muzejních pracovníků, 24. až 26. září 2017, Mikulov, Česká republika =
Schöne neue alte Welt / Archäologie in Museen auf dem Weg in die Zukunft. Bericht über
das 26. Tagung böhmischer, sächsischer, bayerischer und oberösterreichischer
Museumsfachleute, 24. bis 26. September 2017, Mikulov, Tschechische Republik. Praha :
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 2020. 116 stran. Museum Bulletin Muzeum
26. ISBN 978-80-86611-85-3.

Staunen – entdecken – gestalten! Vermittlung im Museum : 27. internationale Fachtagung
bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute, 23. bis
25. September 2018, Dresden = Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání v muzeu : 27.
mezinárodní konference bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných
pracovníků muzeí, 23. až 25. září 2018, Drážďany. Chemnitz : Sächsische Landesstelle für
Museumswesen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, 2020. 160 s. Museum
Bulletin Muzeum, 27. ISBN 978-3-942780-08-7.

Authentisch oder oberflächlich? Wege der Zusammenarbeit von Museen und Tourismus :
28. internationale Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und
sächsischer Museumsfachleute, 22. bis 24. September 2019, Bad Ischl = Autentické nebo
povrchní? Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu : 28. mezinárodní konference
bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných pracovníků muzeí, 22. až 24.
září 2019, Bad Ischl. Leonding : Verbund Oberösterreichischer Museen, 2021. 144 s.
Museum Bulletin Muzeum, 28. ISBN 978-3-9504216-1-3.

Naplňování dalších výzkumných projektů
V letech 2019–2021 byla připravována odborná kolektivní monografie s názvem Sklo
z archeologických výzkumů. Archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace
a restaurování. Metodická příručka vznikala v rámci Komise konzervátorů-restaurátorů AMG
(pracovní skupiny Sklo a Keramika) ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace TMB
a Národním památkovým ústavem. Praktický manuál, který byl vydán v závěru roku 2021,
obsahuje tři tematické bloky (texty historicko-archeologické, analytické a konzervátorskorestaurátorské). Publikace je určena všem archeologům a muzejním pracovníkům, kteří v rámci
sbírkových fondů pečují o nálezy historických skel, zaměstnancům archeologických laboratoří
a konzervátorských a
restaurátorských pracovišť dalších paměťových institucí, ale
i vysokoškolským studentům archeologického a uměleckohistorického směru, příp. laickým
zájemcům o danou problematiku.
V letech 2019–2021 byly k praktickému využití při správě sbírek předloženy nejen
členským muzeím AMG tři svazky nové edice Názvosloví etnografických sbírek. Publikace jsou
k dispozici ve formátu PDF také na http://www.cz-museums.cz v sekci Dění v oboru. Tyto
metodické materiály jsou určeny k volnému šíření, vždy však s ohledem na pravidla vycházející
z autorského zákona. Cílem projektu, který vzniká v rámci Etnografické komise AMG, je stanovení
jednotného terminologického úzu pro určování a zejména evidenci předmětů. Hesláře jsou
důležitým pomocníkem pro muzejní pracovníky v oblasti etnografie a jejich součástí je i kresebná
nebo fotografická dokumentace. Pojmosloví avšak nenahrazuje výkladový slovník či národopisnou
encyklopedii. Výběr hesel se podřizuje potřebám etnografů a kurátorů. Hlavním kritériem je četnost
sbírkových předmětů v muzejních fondech. Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví
bylo vydáno v roce 2019 ve spolupráci s Národní muzeem v přírodě. Další díl Názvosloví
etnografických sbírek II. Školství byl publikován v roce 2020 ve spolupráci s Národním muzeem
v přírodě a Muzeem Komenského v Přerově. V roce 2021 byl vydán třetí díl edice věnovaný
Zvěrokleštičství, který vznikl ve spolupráci s Muzeem Bojkovska. Do současnosti byly shromážděny
podklady pro tvorbu více než 10 heslářů k jednotlivým tematickým okruhům. Za účelem expertního
posouzení či doplnění byly v roce 2019 sestaveny pracovní skupiny, jejichž úkolem je připravit
k vydání další svazky. Ediční řada slouží odborným pracovníkům, ale i laickým zájemcům o danou
oblast.

7. Vnitřní chod AMG v roce 2021
AMG zaměstnávala 3 zaměstnance na plný pracovní úvazek. Funkci výkonné ředitelky AMG
zastávala Anna Komárková, BBus (Hons). Na pozici tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis a výkonné redaktorky Věstníku AMG působila Mgr. Monika Benčová. Práci správce
oborových databází a webových prezentací AMG vykonávala Mgr. Vendula Potůčková Jurášová.
Účetnictví AMG bylo vedeno firmou DAT Ekonomik, s. r. o. (Ing. Tomáš Kopecký). Správa
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počítačové sítě AMG a IT služby byly zajišťovány firmou Artfix (Bc. Martin Čarek). Sekretariát AMG
sídlí v Jindřišské ulici v centru Prahy v prostorách, jejichž pronajímatelem je firma REFLECTA
FACILITY, s. r. o. Nájemné je pravidelně zvyšováno o roční inflaci. Činnost Sekretariátu AMG se
vždy odvíjí od finančních možností AMG, což také souvisí s výší členských příspěvků. V roce 2020
byla zřízena datová schránka AMG (cgzvhya).

Sekretariát AMG a jeho aktivity
Pokračovalo zpracování knihovního fondu AMG (2.950 kusů knihovních jednotek, 1.814
kusů periodik). Knihovna AMG nabízí ke studiu oborovou muzeologickou a muzejní literaturu,
publikace z ediční činnosti AMG, knihy soutěžící v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis,
publikace českých i zahraničních sbírkotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky
z odborných konferencí, vč. CD a DVD prezentací. Součástí knihovny jsou také periodika (Věstník
AMG, české a zahraniční časopisy). Kromě toho mohou zájemci studovat i další materiály (pracovní
listy k výstavám, informační a propagační materiály českých muzeí a evropských sbírkotvorných
institucí, informační materiály ICOM, NEMO, EMF, EU, atd.). Veškeré publikace, periodika a další
tiskoviny jsou zapůjčovány prezenčně. Knihovna se nachází v sídle Sekretariátu AMG, pro zájemce
je přístupná ve všední dny na základě předchozí dohody. Podrobné informace o knihovním fondu
AMG jsou k dispozici na http://www.cz-museums.cz na záložce Knihovna AMG.
Nadále probíhá archivace materiálů Školy muzejní propedeutiky, zejména absolventských
prací. Texty jsou ukládány na Sekretariátu AMG a jejich počet v roce 2021 dosáhl 1.607 kusů.
Pro vnitřní potřeby AMG probíhá pravidelně archivace materiálů, které AMG vydala, nebo na
jejichž vydání se podílela, aby byla podchycena i tato činnost. Kromě tištěných publikací a Věstníku
AMG obsahuje archiv další informační podklady (letáky, plakáty, brožury atd.) k Festivalu
muzejních nocí, materiály z jednotlivých konferencí a seminářů AMG a tiskoviny ke všem ročníkům
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (přihlášky, protokoly atd.).
V roce 2020 začal v souvislosti s 30. výročím vzniku AMG podrobně zpracovávat archiv ve
spolupráci se Sekretariátem AMG PhDr. Luděk Beneš. Souhrnný materiál bude publikován jako
příloha Věstníku AMG a zároveň se stane podrobnou dokumentací činnosti AMG.
Revizní komisí AMG byla provedena revize hospodaření za rok 2020 dne 14. 4. 2021
v souladu se Stanovami AMG a Jednacím řádem AMG. Zápis z kontroly účetnictví byl publikován
jako příloha Výroční zprávy AMG za rok 2020, která je k dispozici na webu http://www.czmuseums.cz. Zprávy o provedených kontrolách jsou každoročně předkládány Senátu AMG.
Osvědčila se také pravidelná účast předsedkyně revizní komise na jednáních Exekutivy AMG,
ačkoliv disponuje pouze hlasem poradním. Může tak průběžně sledovat, příp. připomínkovat plnění
aktuálního Plánu činnosti AMG v souladu s hospodařením AMG dle schváleného rozpočtu. Na
zasedáních Senátu AMG informuje exekutiva o aktuálním dění v předkládaných Zprávách o činnosti
Exekutivy AMG v období mezi konáním jednotlivých zasedání Senátů AMG, ale i o všech změnách
v hospodaření. Členská základna získává informace prostřednictvím Věstníku AMG ve zde
publikovaných Zápisech z jednání Senátu AMG a v dalších článcích zejména v rubrice Z činnosti
AMG. Aktuální sdělení jsou prezentována na webu AMG a pravidelně rozesílána elektronickým
Bulletinem AMG (pro členské organizace), resp. Newsletterem AMG (pro nečlenské instituce).
Informace jsou zveřejňovány i na Facebooku AMG.
Dne 10. 11. 2021 vykonala na Sekretariátu AMG kontrolu VZP, regionální pobočka Praha –
pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj (kontrolované období 1. 2. 2016 – 30. 9. 2021)
týkající se plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky.

Orgány AMG a jejich činnost
Pro potřeby přímého kontaktu si exekutiva rozdělila jednotlivé Krajské sekce AMG a sféry
kompetencí v rámci činnosti AMG. Členové exekutivy, pokud to situace v rámci aktuálních
konoravirových opatření v roce 2021 umožňovala, navštěvovali jednání sekcí a setkávali se s jejich
členy. Zúčastnili se také plenárních zasedání a seminářů některých Komisí AMG. Exekutiva se
schází během kalendářního roku pravidelně na svých zasedáních v intervalu cca jednoho měsíce.
V mezidobí její členové zajišťují plynule chod AMG dle rozdělených úkolů a kompetencí a o svých
krocích pravidelně informují ostatní členy v rámci jednání Exekutivy, Senátu, Krajských sekcí,
Komisí nebo Kolegií AMG, dále pak na stránkách Věstníku AMG, prostřednictvím elektronického
Bulletinu a Newsletteru AMG, či na Serveru muzeí a galerií ČR nebo facebookovém profilu AMG.
Členskou základnu se snaží exekutiva aktivizovat zejména prostřednictvím jednotlivých
orgánů (Senát AMG, Krajské sekce AMG, Komise AMG, Kolegia AMG), či možností zapojení se do
činnosti pracovních skupin AMG.
V roce 2021 se jednotlivé složky AMG fyzicky scházely dle možností daných opatřeními
MZ ČR přijímanými v rámci probíhající pandemie nákazy covid-19. Řada jednání se uskutečnila
v online podobě. Exekutiva vydala pro tyto potřeby i Jednací řád AMG Senátu AMG konaného mimo
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zasedání pro hlasování per rollam, a to ve dnech 12.–26. 3. 2021, resp. 11.–25. 6. 2021. Z důvodu
nestandardního jednání Senátu AMG byly na programu pouze body, jejichž projednání nesneslo
odkladu. Výsledky hlasování a další doprovodné materiály jsou k dispozici na Sekretariátu AMG, na
webu AMG a byly také rozeslány všem členům Senátu AMG.
Dle územněsprávního členění ČR je v rámci AMG ustaveno 14 krajských sekcí, v jejichž čele
stojí předseda, který svolává členy sekce dle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Krajské
sekce AMG zajišťují informovanost svých členů, přenášejí návrhy a doporučení na jednání
Exekutivy, Senátu, nebo Sněmu AMG. Pokud předsedové sekcí s dostatečným předstihem informují
o datu konání svého setkání Exekutivu AMG, je pravidlem, že se její zástupce jednání účastní.
Předsedové krajských sekcí disponují v rámci jednání Senátu AMG hlasem rozhodovacím. Většina
sekcí se v roce 2021 sešla alespoň jednou, ať již fyzicky nebo v online podobě. Setkávání členů
AMG bylo samozřejmě poznamenáno omezeními spojenými s pandemií koronaviru.
V rámci AMG existovalo v roce 2021 celkem 14 Komisí AMG, rozdělených dle profesního
zaměření a zájmu členů AMG. Úloha komisí se odvíjí zejména od aktivity jejich předsedů a členů
výboru. V čele každé komise stojí předseda, který je členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím.
Předseda svolává plenární zasedání a výbor dle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce,
zastupuje v rámci AMG členy své komise, zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy
a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti, koordinuje činnost komise v souladu se strategií
a plánem činnosti AMG, je odpovědný za informační toky mezi Exekutivou a Sekretariátem AMG
a členy komise, podává vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím
zastupovaného oboru. Aktivní práce v komisích je jednou z možností zapojení se do činnosti AMG.
Komise jsou dobrovolnými sdruženími řádných, individuálních a čestných členů AMG. Slouží jako
platforma pro jejich sdružování, další vzdělávání v rámci daného oboru a profesní rozvoj. Činnost
Komisí AMG je každý rok podporována z rozpočtu AMG. Jedná se zejména o pořádání seminářů či
konferencí, vydávání sborníků z těchto setkání, příp. další aktivity. Své akce prezentují komise ve
Věstníku AMG a také na webu AMG. Každý předseda (příp. osoba jím pověřená) má přístup do
administrativního rozhraní Serveru muzeí a galerií ČR. Členem komise se může stát kterýkoli člen
AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. V případě řádných členů AMG se
členem stává instituce, jež je zastupována libovolným počtem zaměstnanců zmocněných
statutárním orgánem. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance v členské instituci AMG končí
i jeho působnost v komisi. Pokud členem komise není žádný zaměstnanec řádného člena AMG
a jeho statutární orgán nepověří dalšího zaměstnance zastupováním své instituce, přestává být
řádný člen AMG členem komise. Dle Stanov AMG pak běží půlroční lhůta pro jmenování dalšího
zástupce (do šesti měsíců od data ukončení členství posledního zástupce řádného člena AMG
v komisi). V roce 2021 aktivně pracovalo celkem 11 Komisí AMG, někteří členové se sešli fyzicky,
řada jednání se uskutečnila v online podobě, proběhly také virtuální konference. Na základě
rozhodnutí 12. Sněmu AMG v Ústí nad Labem v roce 2018 byly pro dlouhodobou nečinnost zrušeny
Komise dějin umění AMG, Komise pro militaria AMG a Komise pro lidové stavitelství AMG. Komise
pro muzejní management AMG dostala lhůtu na obnovení své činnosti. V případě, že tak neučiní,
byli členové Senátu AMG pověřeni k hlasování o pozastavení její činnosti. Velikost členské základy
Komisí AMG měla vzrůstající tendenci. Mezi největší patří Komise konzervátorů-restaurátorů AMG,
Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG, následovaná Knihovnickou komisí AMG
a Etnografickou komisí AMG. Mezi početné komise patří také Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG.
V rámci struktury AMG je ustaveno 12 kolegií. Kolegia AMG jsou dobrovolnými sdruženími
řádných členů AMG ustavená na regionálním či oborovém principu, která vznikají a zanikají na
základě jejich dohody. Pro další období by bylo vhodnější činnost dlouhodobě nefunkčních kolegií
ukončit a naopak na základě podnětů a potřeb vytvořit uskupení jiná. Podnět by měl v tomto směru
vzejít přímo z členské základny. Aktivními v roce 2021 byla dvě kolegia, a to Kolegium královských
měst AMG a Kolegium muzeí kraje A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků, jejichž předsedové se
pravidelně účastnili s hlasem poradním jednání Senátu AMG.
Ve své činnosti pokračovaly v roce 2021 také pracovní skupiny AMG: pro muzejní statistiku
pod vedením PhDr. Františka Šebka; pro muzejní legislativu pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky
(do 13. Sněmu AMG), resp. Ing. Bc. Richarda M. Sichy (od 13. Sněmu AMG); pro evidenci
a digitalizaci muzejních sbírek pod vedením Ing. Bc. Richarda M. Sichy; pro registraci a akreditaci
muzeí a galerií a muzejní standardy pod vedením PhDr. Zdeňka Kuchyňky (do 13. Sněmu AMG),
resp. PhDr. Radky Křížkové Červené (od 13. Sněmu AMG); pro řešení problematiky GDPR pod
vedením Ing. Bc. Richarda M. Sichy. Ustavení pracovních skupin bylo inzerováno na zasedáních
Senátu AMG s opakovanou výzvou k zapojení se do jejich činnosti. V roce 2016 byla ustavena
pracovní skupina pro diskuzi nad stávajícím zněním Stanov AMG. Tato pracovní skupina se sešla
pouze jednou, a to v témže roce. Formálně však existuje i nadále.
Ve dnech 24. až 25. 11. 2021 se v Univerzitním kině Scala konal 13. Sněm AMG, který
uspořádala AMG ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a oddělením muzeologie ÚAM FF MU, pod
záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana
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Grolicha, primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a rektora Masarykovy
univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. Sněm byl řádně svolán předsedkyní AMG Mgr. Irenou
Chovančíkovou. Zástupci členských institucí se zúčastnili jednání prezenčně i v nelehké epidemické
situaci v závěru roku 2021. Online varianta nebyla možná, jelikož ji AMG neměla uvedenou ve
svých stanovách. Navíc byl v červnu 2021 zrušen tzv. Lex Covid, dle kterého šlo uskutečnit
zasedání per rollam i u spolků, jež tento institut neměly zakotvený ve svých řídících dokumentech.
Konání sněmu bylo tedy nezbytné z důvodu nutnosti odsouhlasit úpravu Stanov AMG a provést
volby nové exekutivy. Za dodržení platných opatření MZ ČR se první jednací den, po vyslechnutí
zdravic partnerských institucí, projednaly Zpráva o činnosti AMG v období 2019–2021 (vč. její
Faktografické přílohy) a Zpráva o hospodaření AMG v období 2019–2021. Byla schválena nová
emise členských průkazů AMG s platností od 1. 4. 2022 a Strategické cíle a hlavní linie činnosti
AMG na léta 2022–2024. Předsedkyně Českého výboru ICOM Mgr. Gina Renotière, Ph.D.,
představila připravovanou 26. Generální konferenci ICOM v Praze. Na ni navázali s pozvánkou na
seminář „Nová definice muzea aneb Její klady a zápory” kolegové z TMB, kde se má setkání
uskutečnit v březnu 2022. AMG si v rámci programu připomněla své 30. výročí, které připadlo na
rok 2020 a jež pandemie koronaviru znemožnila řádně oslavit. I v souvislosti s tímto jubileem
a v návaznosti na aktivitu udělování pamětních listů jako poděkování za dlouholetou spolupráci, jež
byla započata na plzeňském sněmu v roce 2015, byly předány diplomy dalším osobnostem, které
se zasloužily o rozvoj AMG. Druhý den jednání byl věnován volbám do Exekutivy AMG a Revizní
komise AMG. Veškeré informace, materiály a podklady jsou k dispozici na webu AMG pod záložkou
Orgány AMG – Sněm, resp. byly otištěny ve Věstníku AMG č. 6/2021 a v jeho speciální příloze.

Nové fungování AMG a výměna členských průkazů
Změna hlavního řídícího dokumentu AMG umožňuje nyní fungování spolku i v krizových
situacích, jelikož lze většinu rozhodnutí jednotlivých orgánů (kromě sněmu) činit způsobem per
rollam (viz § 22).
Díky novým Stanovám AMG je možné ještě lépe řešit nečinnost kolegií a komisí. Je třeba
vyzvat členy Komise pro muzejní management AMG, zda mají zájem o obnovení činnosti. Dále se
jedná o kolegia, která se dlouhodobě nescházejí nebo nemají zvolené vedení.
Volby do Krajských sekcí AMG je nutné uspořádat ve lhůtě do 3 měsíců od konání sněmu.
Stávajícím předsedům byla tato povinnost připomenuta písemně s uvedením kontaktů na člena
Exekutivy AMG, který má danou sekci na starosti.
Dle usnesení 13. Sněmu AMG je třeba provést do 31. 3. 2022 výměnu členských průkazů
AMG. Sedmá emise (růžová) bude platit od 1. 4. 2022. Podrobné informace, vč. Zásad vydávání,
distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG (viz Příloha č. 4 Jednacího řádu AMG) byly
publikovány ve Věstníku AMG č. 6/2021 i v jeho Příloze, na webu i Facebooku AMG a rozeslány
členským institucím i prostřednictvím elektronického Bulletinu AMG. Na základě Hlášení počtu
zaměstnanců řádného člena AMG v přepočtu stavu na plné úvazky pro rok 2022 začne distribuce
nových průkazů po 15. 2. 2022, resp. po změně Přílohy č. 3 Jednacího řádu AMG – Výše členských
příspěvků a zařazení řádných členů AMG do kategorií příspěvků v roce 2022, kterou schvaluje na
svém zasedání Senát AMG.

8. Vnější vztahy AMG v roce 2021
AMG věnovala v roce 2021 velkou pozornost dalšímu rozvoji vnějších vztahů, když
pokračovala ve spolupráci se spolky, asociacemi a institucemi působícími v oblasti kulturního
dědictví u nás, ale i v zahraničí. Tato oblast byla stejně jako ty ostatní výrazně poznamenána
koronavirovou pandemií.

Spolupráce s institucemi působícími v oblasti kulturního dědictví
K nejvýznamnějším partnerům AMG již tradičně patřil ČV ICOM. Společné výjezdní zasedání
s jeho představiteli proběhlo dne 15. 9. 2021 v Muzeu umění Olomouc. Základním tématem se
stala 26. Generální konference ICOM, která se uskuteční ve dnech 20.–28. 8. 2022 v Praze na
téma „Power of Museums” a s ní související inspekční cesta představitelů ICOM na podzim roku
2021. AMG spolupracuje především na medializaci akce. Na stránkách Věstníku AMG se průběžně
objevují články vztahující se jak k realizaci tohoto mezinárodního shromáždění muzejníků, tak
i k přípravě podkladů týkajících se nové definice muzeí. Na programu jednání byly i 13. Sněm AMG,
aktuální legislativa a koncepční materiály oboru muzejnictví, Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis, Festival muzejních nocí, atd. Zástupci AMG se zúčastnili Mezinárodního sympozia ICOM,
které proběhlo ve dnech 25.–27. 8. 2021 v Národním muzeu. Přítomni byli také na semináři
k přípravě exkurzí v rámci GK ICOM 2022, jenž se konal dne 13. 10. 2021 v MZM. AMG byla
oficiálně zastoupena i na plenárním zasedání ČV ICOM dne 3. 3. 2021 (online verze).
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Slibně se rozvíjející spolupráce s dalším příbuzným profesním sdružením, jímž je Rada
galerií ČR, byla v roce 2020 zbrzděna, na čemž měla podíl i aktuální pandemická situace. Nicméně
došlo k občasným telefonickým konzultacím mezi statutárními zástupci obou spolků. Obdobná
situace přetrvala i v roce 2021. Dne 13. 9. 2021 proběhla konference na téma „Bilance 17 let
činnosti Komory edukačních pracovníků RG ČR”, jíž se za AMG zúčastnila PhDr. Jana Hutníková. Na
programu byla mj. problematika standardů pro muzejní vzdělávání.
AMG se v rámci podpory aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně ochrany sbírek aktivně
účastnila činnosti Českého komitétu Modrého štítu, jehož je signatářem. Komitét je sdružením
paměťových profesních svazů a je součástí mezinárodní nevládní organizace, která usiluje
o preventivní opatření na ochranu, pohotovou pomoc ve stavu nouze, příp. následnou záchranu
kulturního dědictví ohroženého válkou, přírodními katastrofami nebo selháním člověka. ČKMŠ se
pravidelně schází na Sekretariátu AMG. Každoročně se realizují odborné semináře týkající se nejen
ochrany sbírek, ale i potřebné prevence. V období 2019–2021 byla hlavním obsahem spolupráce
příprava Generálního shromáždění Modrého štítu, jež se mělo uskutečnit ve dnech 25.–27. 11.
2020, resp. 1.–3. 9. 2021 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Toto mezinárodní setkání bylo
kvůli zhoršené pandemické situaci dvakrát zrušeno a proběhlo nakonec v online podobě ve dnech
14.–16. 12. 2021.
Prostřednictvím člena exekutivy PhDr. Pavla Cipriana byla AMG zastoupena v České komisi
pro UNESCO, a to jak na plenárních zasedáních komise, tak i na její Sekci pro kulturu
a komunikaci. Projednáván byl zejména dopad pandemie koronaviru na oblast kultury a proces
rekodifikace stavebního práva. K problematice nové úpravy je důležité vyzdvihovat fakt, že ČR je
vázána platnými mezinárodními úmluvami.
Dlouhodobým partnerem AMG na poli muzejní statistiky je Národní informační
a poradenské středisko pro kulturu. Spolupráce pokračovala i v roce 2021 na zdokonalování
metodiky statistických šetření v podobě nové verze projektu Benchmarking muzeí. Byla řešena
úprava Ročního statistického výkazu o muzeu (muzeu výtvarných umění) Kult (MK) 14-01
i Metodických vysvětlivek k jeho vyplnění. Oba dokumenty byly v předstihu publikovány na webu
AMG v sekci Statistika muzejnictví. PhDr. František Šebek zpracoval pro NIPOS podklad na úpravu
statistického sledování v souvislosti s přesunem řady muzejních aktivit do virtuálního prostoru.
V souvislosti s připravovanou změnou RVP ZV se AMG v roce 2021 připojila k aktivitám
Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin (KOMPAS), vyjadřujícím se k redukci výuky
přírodovědných, společenskovědních a humanitních předmětů na ZŠ. Jelikož se má změna
významně dotknout i neformálního vzdělávání v muzeích, zpracovala AMG stanovisko k dané
problematice a předala je zástupcům příslušných orgánů jako podklad pro další jednání.

Aktivity AMG v oblasti propagace a popularizace činnosti muzeí a galerií
Velkou aktivitu v oblasti vnějších vztahů vyvíjí AMG v souvislosti s Národní soutěží muzeí
Gloria musaealis. Hlavním mediálním partnerem slavnostního předávání Cen Gloria musaealis je od
roku 2019 Česká televize. Tradičně pokračovalo mediální partnerství s Českým rozhlasem
a internetovým portálem a časopisem PROPAMÁTKY. Dalšími partnery byly Obecní dům, a. s.,
Národní muzeum, Hlavní město Praha, Český rozhlas, AV MEDIA SYSTEMS, a. s., a Three Brothers
Production. Záštitu ceremoniálu poskytla opět radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví
a cestovního ruchu MgA. Hana Třeštíková. Prostřednictvím soutěže a portálu Kudyznudy.cz probíhá
již od roku 2014 vzájemná spolupráce AMG s agenturou CzechTourism. Koronavirová pandemie
byla příčinou organizačních změn při vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže. Vzhledem k vývoji
mimořádných opatření MZ ČR byla akce v roce 2021 jako v předchozím roce streamována na
sociálních sítích AMG.
Významnou mediální akcí AMG je Festival muzejních nocí. Slavnostní zahájení 17. ročníku
této celonárodní akce proběhlo v červnu 2021 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Spolupráce AMG se státní správou, samosprávou a UZS ČR
Vedle spolupráce v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se v roce 2021
uskutečnila řada důležitých jednání zástupců AMG a MK ČR, ať již fyzicky či v online podobě. AMG
také znovu zopakovala nabídku spolupráce na vyhodnocení koncepčních materiálů MK ČR i jejich
přípravě, resp. širšího zapojení svých zástupců do poradních orgánů a pracovních skupin
ministerstva. Intenzivní kontakty měla AMG s náměstkem ministra kultury Ing. Vlastislavem
Ourodou, Ph.D. Na programu jednání dne 25. 10. 2021 byly: návrh muzejního zákona a novelizace
stávající legislativy, příprava Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR, vzdělávání pracovníků muzeí
a jejich odměňování, edukační aktivity v muzeích a revize RVP, problematika účtování sbírek,
digitalizace a evidence sbírkových předmětů, památková legislativa a problematika detektorářů.
V roce 2021 spolupracovala AMG zejména se Samostatným oddělením muzeí, Samostatným
oddělením ochrany kulturních statků, Odborem památkové péče, Odborem památkové inspekce,
Samostatným oddělením autorského práva a Odborem umění, literatury, knihoven, kulturních
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a kreativních průmyslů. AMG se podílela na přípravě a připomínkování nově vznikajících
strategických materiálů, jako jsou např. již schválená Státní kulturní politika ČR na léta 2021–2025
a Národní plán obnovy. AMG byla také požádána SOM MK ČR o spolupráci při rozeslání výzvy
určené vlastníkům dosud nezapsaných sbírek do CES.
Již od jara 2020 probíhá mezi zástupci AMG, MK ČR, MZ ČR a MPO ČR pravidelná
komunikace v souvislosti s aktuálními protiepidemickými opatřeními v oblasti kultury a podporou
muzejních institucí v rámci speciálně vyhlašovaných dotačních programů.
AMG se aktivně účastnila spolupráce mezi MK ČR a MŠMT ČR v rámci mezirezortní pracovní
skupiny, zabývající se problematikou neformálního vzdělávání v oblasti kultury. V tomto poradním
orgánu zastupuje obor muzejnictví PhDr. Jana Hutníková. AMG se zabývala i zněním Memoranda
o spolupráci MK ČR a MŠMT ČR, které bylo podepsáno dne 6. 9. 2021. Principy memoranda
podporují záměry Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
S ohledem na problematiku zbraní uložených ve sbírkových fondech muzeí zastupoval AMG
Ing. Bc. Richard M. Sicha na jednáních expertní skupiny MV ČR, zabývající se přípravou tzv.
kompletní zbraňové legislativy.
Efektivní komunikace probíhá s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou
péči, rozvíjející dosavadní spolupráci především v oblasti legislativy. Zástupci AMG se v roce 2021
zúčastnili několika jednání komise (online). AK ČR je od roku 2007 partnerem Festivalu muzejních
nocí, jehož Národní zahájení se vždy koná ve spolupráci s jedním z krajů ČR.
Pokračovala i spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, a to zejména při řešení aktuálních
legislativních otázek v oblasti muzejnictví. V rámci propagace a popularizace muzeí a galerií se
prostřednictvím měst a obcí svaz připojuje každoročně také ke spolupořadatelství Festivalu
muzejních nocí.
Velký význam má pro AMG její členství v Unii zaměstnavatelských svazů ČR, kde ji na sekci
kultury i na jednáních PT RHSD pro kulturní otázky zastupoval do 13. Sněmu AMG PhDr. Zdeněk
Kuchyňka. Nově byl tímto úkolem pověřen Ing. Bc. Richard M. Sicha. Díky tomuto členství má AMG
možnost vyjadřovat se k aktuálně připravované legislativě. AMG byla zastoupena na Valné
hromadě UZS ČR dne 24. 6. 2021 i na její konferenci „Kultura 2022” dne 21. 9. 2021. AMG se
pravidelně účastní kulatých stolů, pořádaných unií v jednotlivých krajích a věnovaných
problematice financování kultury a odměňování zaměstnanců v tomto odvětví. AMG se rovněž
podílí na formulaci každoročních priorit sekce kultury UZS ČR.

Činnost AMG na poli mezinárodní spolupráce
Nejbližším partnerem AMG na poli zahraničních vztahů je tradičně Zväz múzeí na
Slovensku. Dne 22. 11. 2021 se konalo setkání členů ZMS v online podobě, kde předsedkyně AMG
přednesla úvodní zdravici.
Nadále pokračovaly kontakty muzejních organizací z ČR, Saska, Bavorska a Horního
Rakouska. Zástupci partnerských organizací se dne 16. 9. 2021 setkali na Sekretariátu AMG, aby
prodiskutovali vzájemnou spolupráci v dalším období. Ve dnech 25.–27. 9. 2022 je plánováno
jubilejní 30. setkání v Saské Kamenici.
Nově začala AMG prostřednictvím ČKMŠ spolupracovat s polskými kolegy, kteří projevili
zájem o adaptaci „Kolečka první pomoci a záchranných prací”. Pro muzejní instituce v Polsku je na
základě poskytnuté licence připravilo Muzeum krále Jana III. ve Wilanově.
Významným partnerem AMG je mezinárodní síť muzejních organizaci NEMO, jejichž
výročních zasedání se její zástupci pravidelně účastní. Mgr. Vendula Potůčková Jurášová se jako
zástupce AMG připojila k online jednání dne 17. 11. 2021, které bylo zároveň volebním. Příští
Evropská muzejní konference proběhne ve dnech 13.–15. 11. 2022 v portugalském Loulé.

Další aktivity AMG v oblasti vnějších vztahů
AMG má svého zástupce v Radě Státního fondu kultury ČR, jejímž členem se již potřetí stal
PhDr. Luděk Beneš.
V dubnu 2016 se AMG stala součástí Platformy zainteresovaných stran společenské
odpovědnosti, která působí při Radě kvality ČR. AMG zde zastupuje Ing. Bc. Richard M. Sicha.
V roce 2019 byla navázána spolupráce s Českomoravskou konfederací odborových svazů.
Navrhované trojstranné setkání mezi AMG, ČMKOS a OSPKOP v některém z muzeí s aktivní
odborovou organizací se zatím neuskutečnilo.
AMG dlouhodobě spolupracuje s muzeologickými pracovišti v ČR i SR. AMG a ÚAM FF MU
společně zástupcům MK ČR předložily dokument s názvem „Problematika zvyšování kvalifikace
pracovníků muzejních institucí v ČR v oblasti muzeologického vzdělávání a její ukotvení do
legislativního rámce”.
AMG byla vyzvána k nominaci člena Garanční rady Národní galerie v Praze. Do tohoto
poradního orgánu ministra kultury a generální ředitelky NG byla jmenována předsedkyně AMG.
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Jako odborný garant oboru muzejnictví byla AMG požádána o účast ve výběrových řízeních
na obsazení pozic ředitelů a ředitelek muzeí a galerií, v roce 2021 konkrétně ve Středočeském
a Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina.
Na základě žádosti o spolupráci ve věci odborné poradní činnosti nominovala AMG člena
nového Poradního sboru pro muzejní legislativu SOM MK ČR, jímž se stal PhDr. Zdeněk Kuchyňka.
Dne 9. 9. 2021 proběhlo ve Vsetíně zasedání Zlínské krajské sekce AMG za účasti ministra
kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka. Jednání byla přítomna předsedkyně AMG a zástupce ČV ICOM,
dále radní pro kulturu Zlínského kraje a místostarostové pro kulturu za města Vsetín, Valašské
Meziříčí a Rožnov p. Radhoštěm. Na programu setkání byly Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na
léta 2021–2025, zákon o muzeích, dotační politika MK ČR, problémy financování výzkumu
v muzeích a postavení muzejní edukace.

Faktografická část

A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2021
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je dobrovolným nepolitickým
spolkem muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví.
AMG byla založena dne 30. 5. 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od
1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který přinesl změny do
fungování občanských sdružení. AMG se nově stala spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou L 487.
Jménem AMG jedná předseda AMG jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce.
Působnost AMG se vztahuje na území České republiky. Spolku bylo přiděleno IČ 61383716. Sídlem
AMG je Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 901/5. Oficiální název AMG jako zapsaného spolku zní
„Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.”, zkratka názvu je „AMG”.
AMG má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (pro
sbírkotvorné instituce a jiné právnické osoby působící v muzejnictví), členství individuální a čestné
(pro fyzické osoby, které byly nebo jsou činné v oboru či v příbuzných oblastech na území České
republiky).
Na počátku roku 2021 měla AMG 221 individuálních, 18 čestných a 306 řádných členů.
V průběhu roku 2021 Senát AMG přijal na základě přihlášek 10 řádných a 6 individuálních členů;
5 řádných a 11 individuálních členů z AMG vystoupilo, 2 individuálním členům bylo členství na
základě rozhodnutí Senátu AMG ukončeno z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků;
4 individuální a 1 čestný člen zemřel. K 31. 12. 2021 bylo tedy v AMG registrováno 210
individuálních, 17 čestných a 310 řádných členů.
Druh zřizovatele

Členská muzea AMG

Ministerstvo kultury

20

Kraj

83

Město nebo obec

125

Jiné ministerstvo

6

Památkový ústav

1

Podnikatelský subjekt

20

Nevládní nezisková organizace

39

Soukromá osoba

5

Církev či náboženská společnost

4

Vysoká škola

6

Jiný zřizovatel

1

Celkem

310

B. Personální obsazení a činnost orgánů AMG v roce 2021
Exekutiva AMG
Do 13. Sněmu AMG (24. listopadu 2021):
Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově)
II. místopředseda AMG: Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní
srub K-S 14 „U cihelny" Králíky)
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Členové Exekutivy AMG: PhDr. Pavel Ciprian (Muzeum města Brna); PhDr. Sylva Dvořáčková
(Muzeum Novojičínska, Národní muzeum v přírodě – od 1. 11. 2020); PhDr. Zdeněk Kuchyňka
(Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně); Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum
v Táboře)
Členové Exekutivy AMG s hlasem poradním: PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích, předsedkyně Revizní komise AMG); Anna Komárková, BBus (Hons) (výkonná
ředitelka AMG)
Od 13. Sněmu AMG (25. listopadu 2021):
Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově)
II. místopředseda AMG: Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní
srub K-S 14 „U cihelny" Králíky)
Členové Exekutivy AMG: Mgr. Václav Houfek (Muzeum města Ústí nad Labem); PhDr. Radka
Křížková Červená (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích); Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum
v Plzni); Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (Husitské muzeum v Táboře)
Členové Exekutivy AMG s hlasem poradním: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.
(Muzeum T. G. M. Rakovník, předsedkyně Revizní komise AMG), Anna Komárková, BBus (Hons)
(výkonná ředitelka AMG)
Zasedání orgánu AMG:
Exekutiva AMG se za rok 2021 sešla celkem osmkrát: 29. 1., 5. 3., 21. 4., 20. 5., 21. 6., 13.–14.
7., 8. 9., 1. 10. Z důvodu pandemie koronaviru probíhala zasedání zejména na počátku roku 2021
v hybridní podobě, kdy se někteří členové exekutivy účastnili jednání online. Členové Exekutivy
AMG navštěvovali jednání Krajských sekcí AMG a setkávali se s jejich předsedy a členy. Zúčastnili
se i plenárních zasedání a seminářů některých Komisí AMG.
Pro potřeby přímého kontaktu si po 13. Sněmu AMG exekutiva rozdělila jednotlivé Krajské sekce
AMG a také činnosti, jež mají její členové v kompetenci. O legislativní témata vzhledem k jejich šíři
se nově dělí 3 členové vedení AMG. Zástupci exekutivy jsou připraveni účastnit se zasedání
jednotlivých orgánů AMG, předávat zde aktuální zprávy z činnosti AMG, příp. zodpovědět jakékoliv
dotazy.
Mgr. Irena Chovančíková – Koncepční činnost AMG (společně s PhDr. Janou Hutníkovou), vnitřní
chod AMG (společně s Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou), Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis (ředitelka soutěže), komunikace s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR (společně
s Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.); Krajská sekce hl. m. Prahy AMG, Zlínská krajská sekce AMG.
PhDr. Jana Hutníková – Oblast muzeologie a vzdělávání (revize RVP, ŠMP), Věstník AMG
(předsedkyně redakční rady), koncepční činnost AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou),
zástupce AMG v Koalici mezioborových pedagogických asociací a skupin (KOMPAS); Plzeňská
krajská sekce AMG, Karlovarská krajská sekce AMG.
Ing. Bc. Richard M. Sicha – Oblast legislativy (společně s PhDr. Radkou Křížkovou Červenou
a Mgr. Jiřím Ornou; GDPR, implementace EU směrnic v oblasti autorského práva, nová zbraňová
legislativa), digitalizace a evidence sbírek muzejní povahy, zástupce AMG v UZS ČR, zástupce AMG
v Radě kvality ČR; Ústecká krajská sekce AMG, Královéhradecká krajská sekce AMG.
Mgr. Václav Houfek – Vnější vztahy AMG (komunikace s muzejními svazy v Sasku, v Bavorsku,
v Horním Rakousku a v Polsku; komunikace s Radou galerií ČR), encyklopedie muzejnictví;
Pardubická krajská sekce AMG, Liberecká krajská sekce AMG.
PhDr. Radka Křížková Červená – Oblast legislativy (společně s Ing. Bc. Richardem M. Sichou
a Mgr. Jiřím Ornou; registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR), muzejní statistika; Středočeská
krajská sekce AMG, Moravskoslezská krajská sekce AMG.
Mgr. Jiří Orna – Oblast legislativy (společně s Ing. Bc. Richardem M. Sichou a PhDr. Radkou
Křížkovou Červenou; památkový zákona a problematika ochrany archeologického dědictví),
zástupce AMG v České komisi pro UNESCO, vědeckovýzkumná činnost muzeí; Jihočeská krajská
sekce AMG, Olomoucká krajská sekce AMG.
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. – Vnější vztahy AMG (komunikace s NEMO; komunikace se ZMS),
komunikace s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou),
odměňování pracovníků v kultuře; Krajská sekce Vysočina AMG, Jihomoravská krajská sekce AMG.
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Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS. – Předsedkyně Revizní komise AMG, vnitřní chod
AMG (společně s Mgr. Irenou Chovančíkovou), účtování o sbírkách muzejní povahy.
Anna Komárková, BBus (Hons) – Muzejní statistika (společně s PhDr. Františkem Šebkem),
Český komitét Modrého štítu.

Senát AMG
Dle Stanov AMG jsou členy senátu s hlasem rozhodovacím zástupci Exekutivy AMG, předsedové
Krajských sekcí AMG, předsedové Komisí AMG a řádní členové AMG, kteří spadají do 1. kategorie
členských příspěvků AMG. Tito řádní členové jsou v Senátu AMG zastoupeni statutárním orgánem
nebo jím zplnomocněným zástupcem. Členství v Senátu AMG je u členů Exekutivy AMG, předsedů
Krajských sekcí AMG a předsedů Komisí AMG nezastupitelné. Členy Senátu AMG s hlasem poradním
jsou předsedové oborových a regionálních Kolegií AMG, členové Revizní komise AMG, předsedové
pracovních skupin AMG a výkonný ředitel AMG. Jednání Senátu AMG jsou otevřena všem členům
AMG. Zasedání Senátu AMG se mohou účastnit také hosté, resp. ti jsou na jednání zváni dle
potřeby nebo na základě vlastní žádosti, aby zde mohli představit témata či projekty, jimiž se
aktuálně zabývají a kde je také možné zapojení členů AMG. Jedná se o zástupce Českého výboru
ICOM, z. s., Rady galerií ČR, Ministerstva kultury, příp. dalších institucí.
V základních dokumentech AMG (Stanovy AMG, Jednací řád AMG, Organizační řád AMG) jsou
stanoveny kompetence jednotlivých orgánů a organizačních složek AMG a z jakého titulu mohou
jejich předsedové jednat samostatně a mimo struktury AMG. O svém počínání by měli bezodkladně
informovat Exekutivu AMG nebo Sekretariát AMG, a to písemně. Pokud má členská základna AMG
náměty pro exekutivu, je možné je předložit přímo nebo projednat na jednáních Senátu AMG.
Zasedání orgánu AMG:
Senát AMG zasedal v průběhu roku 2021 celkem třikrát, z toho dvakrát se jednání uskutečnilo
mimo zasedání: 12.–26. 3., 11.–25. 6., 23. 9. Členové Senátu AMG hlasovali ve dnech 12.–26. 3.
a 11.–25. 6. Vzdáleně (písemnou formou) na základě pravidel stanovených Jednacím řádem
Senátu AMG konaného mimo zasedání.

Krajské sekce AMG
Krajská sekce hl. m. Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hl. m. Prahy), datum volby: 25. 2. 2019;
předsedkyně sekce po 13. Sněmu AMG: PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hl. m. Prahy), datum
volby: 4. 5. 2022
Počet členů sekce: 35 řádných členů (institucí), 98 individuálních členů, 3 čestní členové
Zasedání orgánu AMG:
18. 11. 2021, Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Příprava na 13. Sněm AMG
(změna stanov, kandidátní listina – odsouhlasena podpora navržených kandidátů), Pražská muzejní
noc, Pražská kulturní politika, Generální konference ICOM 2022, Pražská muzejní míle.

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. David Hroch (Městské muzeum Sedlčany), datum volby: 12. 3. 2019;
předseda sekce po 13. Sněmu AMG: Mgr. David Hroch (Městské muzeum Sedlčany), datum volby:
26. 4. – 10. 5. 2022
Počet členů sekce: 44 řádných členů (institucí), 21 individuálních členů, 2 čestní členové
Zasedání orgánu AMG:
19. 10. 2021, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – Problematika
detektorářů, licence k provádění archeologických výzkumů, badatelský výzkum, muzejní zákon,
řešení digitalizace a evidence sbírek muzejní povahy, status muzejního edukátora, právní
spolupráce s advokátní kanceláří Legal Partners, s. r. o., placený či neplacený vstup do muzeí, živá
kultura – propojení muzeí s jinými aktivitami.

Jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Husitské muzeum v Táboře, datum volby: 14. 1. 2019;
předseda sekce po 13. Sněmu AMG: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Husitské muzeum v Táboře, datum
volby: 3. 3. 2022
Počet členů sekce: 23 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
26. 10. 2021, České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Informace
o konci volebního období předsedy sekce, o jednáních Exekutivy a Senátu AMG (revize RVP,
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memorandum MŠMT ČR a MK ČR, detektoráři, FMN 2022, legislativa, koncepční materiály,
strategické cíle AMG na léta 2022–2024, informace o setkání zástupců AMG a MK ČR), konference
a semináře, 13. Sněm AMG.
Další činnost orgánu AMG:
Příprava workshopu „Muzeum seniorům – Senioři muzeu” v roce 2022 ve Vodňanech.

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová (Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh),
datum volby: 25. 2. 2019; předseda sekce po 13. Sněmu AMG: PhDr. Zdeněk Polanský (Městské
muzeum Horažďovice), datum volby: 28. 2. 2022
Počet členů sekce: 19 řádných členů (institucí), 4 individuální členové
Zasedání orgánu AMG:
19. 10. 2021, Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni – Příprava 13. Sněmu AMG – výzva
k účasti (fyzická nebo v zastoupení na základě plné moci), výměna členských průkazů AMG v roce
2022. Spolupráce muzeí se školami, změny RVP ZV, iniciativa KOMPAS, informace o zastavení
projektu ELVIS. Připomínka výzvy MK ČR muzejním institucím ÚSC, které nemají sbírku zapsanou
v CES.

Karlovarská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš (Městské muzeum Mariánské Lázně), datum volby: 28. 2.
2019; předseda sekce po 13. Sněmu AMG: Ing. Jaromír Bartoš (Městské muzeum Mariánské
Lázně), datum volby: 16. 2. 2022
Počet členů sekce: 7 řádných členů (institucí), 2 individuální členové
Zasedání orgánu AMG:
7. 10. 2021, Mariánské Lázně, Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně – Informace
z jednání Exekutivy a Senátu AMG, příprava 13. Sněmu AMG – účast, nominace, zastupování.
Dopad opatření na činnost muzeí – dotační programy MK ČR. Problematika obecních muzeí
vs. CES. Výhled činnosti v roce 2022 a možnosti spolupráce. Digitalizace a sdílení muzejních sbírek.

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum volby: 27. 2. 2019;
předseda sekce po 13. Sněmu AMG: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, datum
volby: 16. 3. 2022
Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 7 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
Setkání členů sekce se v roce 2021 neuskutečnilo. Komunikace členů sekce probíhala elektronicky.
Další činnost orgánu AMG:
Pokračovala vzájemná výměna vydávaných publikací, probíhala jednání o možné spolupráci (Děčín,
Zubrnice, Ústí nad Labem) a realizovaly se výstavní aktivity mezi členskými muzei AMG.

Liberecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum v Liberci), datum volby: 27. 2. 2019;
předseda sekce po 13. Sněmu AMG: Mgr. Jiří Křížek (Severočeské muzeum v Liberci), datum
volby: 30. 3. 2022
Počet členů sekce: 15 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
2. 11. 2021, Liberec, Severočeské muzeum v Liberci – Projednání podkladů 13. Sněmu AMG.
Plány činnosti členských muzeí AMG pro období 2022–2024. Diskuze k muzejnímu zákonu.
Exkurze.

Královéhradecká krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie v Jičíně), datum volby: 17. 12.
2018; předseda sekce po 13. Sněmu AMG: PhDr. Michal Babík (Regionální muzeum a galerie
v Jičíně), datum volby: 14.–28. 3. 2022
Počet členů sekce: 25 řádných členů (institucí), 6 individuálních členů, 2 čestní členové
Zasedání orgánu AMG:
4. 10. 2021, Hořice, Městské muzeum a galerie v Hořicích – Společné zasedání s Pardubickou
krajskou sekcí AMG. Informace z jednání Exekutivy a Senátu AMG, oborová legislativa – zákon
o muzeích, příprava 13. Sněmu AMG – návrh kandidátů do exekutivy, edukační aktivity,
problematika detektorářů. Informace z členských muzeí AMG, výzva k zasílání článků do Věstníku
AMG. Prohlídka expozic Městského muzea a galerie v Hořicích.

28

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub
K-S 14 „U cihelny” Králíky), datum volby: 25. 3. 2019; předseda sekce po 13. Sněmu AMG:
Ing. Bc. Richard M. Sicha (Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny”
Králíky), datum volby: 20. 6. 2022
Počet členů sekce: 28 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 3 čestní členové
Zasedání orgánu AMG:
4. 10. 2021, Hořice, Městské muzeum a galerie v Hořicích – Společné zasedání
s Královéhradeckou krajskou sekcí AMG. Informace z jednání Exekutivy a Senátu AMG, oborová
legislativa – zákon o muzeích, edukační aktivity, problematika detektorářů, příprava 13. Sněmu
AMG – návrh kandidátů do exekutivy. Informace z členských muzeí AMG, výzva k zasílání článků
do Věstníku AMG. Prohlídka expozic Městského muzea a galerie v Hořicích.

Krajská sekce kraje Vysočina
Předseda sekce: Ing. Jaroslav Martínek (Muzeum Vysočiny Třebíč), datum volby: 6. 2. 2019;
předsedkyně sekce po 13. Sněmu AMG: Mgr. Irena Tronečková (Muzeum Velké Meziříčí), datum
volby: 23. 2. 2022
Počet členů sekce: 23 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání orgánu AMG:
14. 10. 2021, Chotěboř, Městské muzeum v Chotěboři – Zhodnocení situace členské
organizace AMG – CEKUS Chotěboř (zřizovatel pro expozice a další prezentační aktivity zakoupil
objekt bývalé pošty, muzeum získalo také vyhovující prostory pro uložení sbírek, v přípravě je
rekonstrukce objektu, v současné době probíhá konzervace, kontrola evidence a ukládání sbírek do
náhradních prostor). Prohlídka nových objektů muzea.

Jihomoravská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Petr Kubín (Regionální muzeum v Mikulově), datum volby: 26. 3. 2019
Počet členů sekce: 28 řádných členů (institucí), 27 individuálních členů, 4 čestní členové
Zasedání orgánu AMG:
Setkání členů sekce se v roce 2021 neuskutečnilo. Komunikace členů sekce probíhala elektronicky.

Olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová (Vlastivědné muzeum v Šumperku), datum volby:
14. 2. 2019; předsedkyně sekce po 13. Sněmu AMG: PhDr. Marie Gronychová (Vlastivědné
muzeum v Šumperku), datum volby: 11.–25. 2. 2022
Počet členů sekce: 10 řádných členů (institucí), 5 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
Setkání členů sekce se v roce 2021 neuskutečnilo. Komunikace členů sekce probíhala elektronicky.

Zlínská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Tomáš Vitásek (Muzeum regionu Valašsko), datum volby: 7. 3. 2019;
předseda sekce po 13. Sněmu AMG: Ing. Tomáš Vitásek (Muzeum regionu Valašsko), datum volby:
6.–20. 6. 2022
Počet členů sekce: 17 řádných členů (institucí), 3 individuální členové, 2 čestní členové
Zasedání orgánu AMG:
9. 9. 2021, Vsetín, Muzeum regionu Valašsko – Koncepce rozvoje muzejnictví, Národní plán
obnovy, zákon o muzeích, dotační politika MK ČR, problematika financování výzkumu, postavení
muzejní edukace.

Moravskoslezská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Ing. Jitka Koščáková (Muzeum v Bruntále), datum volby: 21. 2. 2019;
předseda sekce po 13. Sněmu AMG: Metoděj Chrástecký (Muzeum Hlučínska), datum volby: 5. 4.
2022
Počet členů sekce: 19 řádných členů (institucí), 14 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
Setkání členů sekce se v roce 2021 neuskutečnilo. Komunikace členů sekce probíhala elektronicky.
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Komise AMG
Komise archeologická
Předseda komise: Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni), datum volby: 10. 11. 2021
Členové výboru komise: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou), doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr.
Martin Kuča (Městské muzeum a galerie Knížecí dům v Moravském Krumlově), Mgr. Dana
Menoušková (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Milan Metlička (Západočeské muzeum
v Plzni), doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DrSc. (Moravské zemské muzeum), PhDr. Karel Sklenář,
DrSc. (individuální člen AMG), PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Mgr.
David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 21. 4. 2017
Počet členů komise: 44 institucí (62 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání orgánu AMG:
10. 11. 2021, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – Rezignace předsedy
komise, volby nového předsedy, příprava voleb výboru komise v roce 2022.
Konferenční činnost orgánu AMG v roce 2021:
10.–11. 11. 2021, Roztoky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – Seminář na téma
„Archeologické dědictví a veřejnost: Možnosti, rizika a limity spolupráce“.
Další činnost orgánu AMG:
E-mailová diskuze k problematice související s AMČR-PAS a k volbám nového výboru komise.

Komise botanická
Předseda komise: Mgr. Lukáš Krinke (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně), datum volby: 21.
5. 2019
Členové výboru: RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum
Vysočiny Jihlava), datum volby: 21. 5. 2019
Počet členů komise: 33 institucí (48 zástupců), 2 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání orgánu AMG:
19. 10. 2021, Brno, Moravské zemské muzeum (hybridní forma) – Zvolení návrhové komise,
schválení programu zasedání, informace předsedy o stavu členské základny komise, zprávy ze
zasedání Senátu AMG a o hospodaření komise v letech 2020 a 2021. Příprava podzimního semináře
v Brně. Upřesnění plánu jarních seminářů komise na léta 2022–2024 (2022 – Plzeňsko, garant
Západočeské muzeum v Plzni; 2023 – Brněnsko, garant Moravské zemské muzeum; 2024 –
Slovensko). Celková diskuze k plánu činnosti komise na období 2022 až 2024 a jeho schválení.
Konferenční činnost orgánu AMG:
7.–11. 6. 2021, Velká Fatra (SK) – Terénní seminář sestávající z odborných exkurzí a přednášek
se zaměřením na flóru a vegetaci Velké Fatry. Seminář pořádalo Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš ve spolupráci s AMG, Správou NP Veľká Fatra, Botanickou
záhradou UK Bratislava – pracovištěm Blatnica a s finanční podporou MK ČR a Ministerstva
životného prostredia SR. Exkurze byly vedeny RNDr. Danou Bernátovou, CSc., z Botanické zahrady
UK a Mgr. Stanislavem Očkou z Múzea Andreja Kmeťa v Martine. První exkurze vedla na vrchol
Tlsté, druhá na několik cenných lokalit v podhůří (vápencový lom v blízkosti obce Rakša, Kláštorské
lúky a EVL Dielnice), cílem třetí exkurze se stala NPR Borišov. Seminář byl ukončen návštěvou
Dedošové doliny a doliny Selenec. Setkání se zúčastnilo 20 botanicky zaměřených pracovníků
českých a slovenských muzeí.
19.–20. 10. 2021, Brno, Moravské zemské muzeum – Podzimní seminář věnovaný určování
obtížných taxonů flóry ČR. Zázemí pro první den poskytlo botanické oddělení Moravského
zemského muzea. Na programu bylo určování rodu chrpa (Centaurea). Lektorem byl Mgr. Petr
Koutecký, Ph.D., z Katedry botaniky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pod jeho
vedením pak následovalo určovací praktikum, kdy účastníci determinovali a revidovali dovezené
herbářové položky. Druhý den semináře byl věnován exkurzi na Mohelenskou hadcovou step. Role
průvodkyně se ujala Mgr. Jana Jelínková z Muzea Vysočiny Třebíč.

Komise etnografická
Předseda komise: Mgr. Michal Chmelenský (Západočeské muzeum v Plzni), datum volby: 12. 10.
2021
Členové výboru komise: PhDr. Ivana Kubečková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
místopředsedkyně), Mgr. Marta Kondrová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), Mgr. Veronika
Hrbáčková (Muzeum a galerie v Prostějově), PhDr. Jana Poláková, Ph.D. (Moravské zemské
muzeum Brno), datum volby: 12. 10. 2021
Počet členů komise: 59 institucí (106 zástupců), 11 individuálních členů, 4 čestní členové
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Zasedání orgánu AMG:
5. 4. 2021, Praha, Národní muzeum – Národopisné muzeum – Organizace jarního semináře
ve Vysokém Mýtě. Přijetí zástupců řádných členů AMG dle obdržených přihlášek. Plán ediční
činnosti na roky 2021–2024.
4. 10. 2021, Praha, Knihkupectví Academia – Seznámení výboru s podanými projekty komise
na rok 2022. Přijetí zástupců řádných členů AMG dle obdržených přihlášek. Plán ediční činnosti na
roky 2022–2024. Organizační zajištění plenárního zasedání komise v roce 2021. Návrh kandidáta
do Exekutivy AMG. Návrhy na udělení pamětních listů 13. Sněmem AMG vybraným členům komise.
12. 10. 2021, Kroměříž, Muzeum Kroměřížska – Přijetí zástupců řádných členů AMG dle
obdržených přihlášek, změny členské základny komise.
Zasedání pracovních skupin orgánu AMG:
12. 10. 2021, Kroměříž, Muzeum Kroměřížska – Zasedání pracovní skupiny Názvosloví
etnografických sbírek – lidový oděv. Hlavní metodická východiska zpracování helsáře, návaznost na
již realizované projekty, revize dosavadních podkladů.
Ediční činnost orgánu AMG:
HAMRLÍK, Tomáš. Názvosloví etnografických sbírek III. Zvěrokleštičství. Praha : Asociace muzeí
a galerií České republiky, z. s. / Bojkovice : Muzeum Bojkovska, p. o., 2021. 35 s. ISBN 978-8086611-89-1 (Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.) / ISBN: 978-80-908331-1-1 (Muzeum
Bojkovska, p. o.) / ISBN: 978-80-87671-42-9 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.)
Konferenční činnost orgánu AMG:
12.–13. 10. 2021, Kroměříž, Muzeum Kroměřížska – Podzimní seminář na téma
„Zvěrokleštičství v Čechách a na Moravě”. Dvoudenního semináře se zúčastnilo 37 zástupců
řádných členů AMG, členů individuálních a čestných, spolu s 5 hosty. V rámci 3 jednacích bloků
bylo předneseno 8 příspěvků a 12 zpráv z oboru. Součástí semináře se stala prohlídka NKP Větrný
mlýn Velké Těšany a Muzea v přírodě Rymice.

Komise geologická
Předsedkyně komise: RNDr. Blanka Šreinová (Národní muzeum, individuální členka AMG), datum
volby: 10. 9. 2018
Členové výboru komise: Mgr. Jakub Halaš (Muzeum Říčany, I. místopředseda), RNDr. Stanislav
Houzar, Ph.D. (Moravské zemské muzeum, II. místopředseda), datum volby: 10. 9. 2018
Počet členů komise: 29 institucí (43 zástupců), 8 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
Setkání členů komise se v roce 2021 neuskutečnilo. Komunikace probíhala elektronicky.

Komise knihovnická
Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (Muzeum Jindřichohradecka), datum volby:
3. 9. 2019
Členové výboru komise: Mgr. Alena Petruželková (Památník národního písemnictví,
místopředsedkyně), Mgr. Iveta Mátlová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, tajemnice), Mgr.
Hana Bartošová (individuální členka AMG), Ing. Jaroslav Kostecký (Uměleckoprůmyslové museum
v Praze), Mgr. Jiří David (Muzeum Brněnska), Eva Entlerová, BBus (Hons) (České muzeum stříbra),
Mgr. Kateřina Kovalčuková (Východočeské muzeum v Pardubicích), Mgr. Martina Horáková
(Národní galerie v Praze), Mgr. Anna Kašparová (Severočeské muzeum v Liberci), Ing. Diana
Šlajsnová Kvapilová (individuální členka AMG), Mgr. Helena Macurová (Muzeum Těšínska), PhDr.
Judita Matějová (Moravská galerie v Brně), Mgr. Ivana Nývltová (Muzeum východních Čech
v Hradci Králové), Mgr. Petr Souček (Národní technické muzeum), Mgr. Helena Stejskalová
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), Hana Tupá (Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici), Jana Válková (Horácká galerie v Novém Městě na Moravě), Mgr. Veronika
Valentová, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 3. 9. 2019
Počet členů komise: 75 institucí (113 zástupců), 17 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
1. 2. 2021 (online) – Příprava 45. semináře v Táboře, plán činnosti v roce 2021, příprava
propagační brožury knihoven muzeí a galerií, konference „Knižní kultura 19. Století: Periodická
paměť”.
27. 4. 2021 (online) – Příprava 45. semináře v Táboře, příprava propagační brožury.
17. 5. 2021 (online) – Příprava 45. semináře v Táboře, příprava propagační brožury.
15. 6. 2021 (online) – Příprava 45. semináře v Táboře, příprava propagační brožury.
20. 7. 2021 (online) – Plán seminářů na další období, projekt komise na rok 2022 – 46. Seminář
v Severočeském muzeu v Liberci, administrativa.
5. 11. 2021, Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích – Veletrh „Zámek plný knih”,
zhodnocení 45. semináře v Táboře, příprava 46. semináře v Liberci, nový dotační titul „VISK4 –
Národní program ochrany knihovních fondů”, DNNT (díla nedostupná na trhu), krajská digitalizace.
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7. 12. 2021 (online) – Mimořádné zasedání k dokončení propagační brožury – závěrečná kontrola
v krajích, kompletace obrazových příloh, úvodní text brožury knihoven muzeí a galerií a úvodní
texty jednotlivých krajů, spolupráce s německými knihovnami.
Zasedání pracovních skupin orgánu AMG:
Pracovní skupina k přípravě propagační brožury knihoven muzeí a galerií pracovala intenzivně
v průběhu celého roku na online jednáních ve složení: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., Mgr. Alena
Petruželková, Mgr. Iveta Mátlová, Mgr. Monika Vlasáková, Mgr. Jana Konečná, Ing. Diana Šlajsnová
Kvapilová.
Ediční činnost orgánu AMG:
BĚHALOVÁ, Štěpánka – VLASÁKOVÁ, Monika. Setkání muzejních knihovníků v Táboře. Věstník
AMG, 2021, č. 6, s. 18–19.
BĚHALOVÁ, Štěpánka – VLASÁKOVÁ, Monika. Videokonference nahradila třídenní seminář. 44.
seminář knihovníků muzeí a galerií v Táboře. Čtenář, 73, 2021, č. 3, s. 89–90.
VÁVROVÁ, Petra. Ochrana knihovních fondů (nejen) při živelních pohromách. Věstník AMG, 2021,
č. 5, s. 9.
KONVALINKOVÁ, Blanka. Ocenění Medailí Zdeňka Václava Tobolky v roce 2021. Čtenář, 73, 2021,
č. 11, s. 396–397.
Gratulujeme Štěpánce Běhalové. Věstník AMG, 2021, č. 5, s. 25.
PhDr. Jarmila Okrouhlíková. Věstník AMG, 2021, č. 5, s. 26–27.
Konferenční činnost orgánu AMG:
21–22. 9. 2021, Tábor, Centrum Univerzita Tábor (hybridní forma) – 45. semináře se
zúčastnilo 76 knihovníků muzeí a galerií fyzicky a dalších 30 online. Hlavním tématem byla
spolupráce knihoven a paměťových institucí, kterou v příspěvcích reflektovali zástupci Jihočeské
vědecké knihovny, Fakulty managementu VŠE Jindřichův Hradec, KISK MU, Státního oblastního
archivu v Třeboni, a také knihovníci muzeí a galerií, kteří představili aktuální mezioborové projekty
(„Slepí svědkové doby a Periodická paměť”, 10. veletrh malých nakladatelů Tabook 2021). Novinky
ze světa knihoven byly prezentovány v samostatném bloku (Národní digitální knihovna a báze
DNNT, Memorandum MK ČR a MŠMT ČR, koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven,
aktuální informace o změnách v dotačních programech VISK, změny v automatizovaných
knihovnických systémech). Samostatné příspěvky byly věnovány regionální literatuře v knihovnách
muzeí a galerií a stěhování Knihovny Národního muzea do prostor rekonstruované Historické
budovy na Václavském náměstí. V závěru jednání byla přednesena zpráva o činnosti komise
v letech 2020–2021 a o přípravě propagační brožury knihoven muzeí a galerií. Doprovodný
program zahrnoval prohlídky stálých expozic a výstav Husitského muzea v Táboře, návštěvu
muzejní knihovny a zrekonstruované budovy bývalého augustiniánského kláštera. Seminář nabídl
opět i možnost osobního setkání na společenském večeru v gotickém sále Staré radnice.
Videozáznam z akce a jednotlivé prezentace jsou k dispozici na stránkách KK AMG i Husitského
muzea v Táboře.
Další činnost orgánu AMG:
Knihovnická komise AMG spolupracovala s knihovnickými spolky v rámci Memoranda o vzájemné
spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti. Pozornost byla věnována Memorandu MK ČR
a MŠMT ČR a Memorandu o spolupráci partnerských zemí mezi Bibliothek und Information
Deutschland a SDRUK, který zde formálně zastupuje všechny 4 profesní spolky a sdružení českého
knihovnictví (Asociaci knihoven vysokých škol ČR, KK AMG, SKIP a SDRUK). V roce 2021 udělil
SKIP emeritní předsedkyni komise PhDr. Jarmile Okrouhlíkové Cenu českých knihovníků, která
spolu s druhou emeritní předsedkyní komise PhDr. Helgou Turkovou zároveň obdržela pamětní list
jako poděkování za přínos k rozvoji AMG. Předsedkyně KK AMG PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.,
byla oceněna Medailí Zdeňka Václava Tobolky.

Komise konzervátorů-restaurátorů
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně), datum volby: 7. 9. 2021
Členové výboru komise: Ing. Dušan Perlík (Národní galerie v Praze, místopředseda), Ing. Alena
Selucká (Technické muzeum v Brně, tajemnice), doc. Petr Kuthan, akad. soch. (individuální člen
AMG), doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (VŠCHT), datum volby: 7. 9. 2021
Revizní komise: Ing. Jan Josef (individuální člen AMG), Alena Komendová (Jihomoravské muzeum
ve Znojmě), Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum Vysočiny Třebíč), datum volby: 7. 9. 2021
Krajské sekce: Jihočeská – Petr Náděje (Prácheňské muzeum v Písku), Jihomoravská – Alena
Komendová (Jihomoravské muzeum ve Znojmě), Karlovarská – Dušan Vančura (Muzeum Cheb),
Vysočina – Mgr. Jaroslav Bašta (Muzeum Vysočiny Třebíč), Ústecká a Liberecká – David Lejsek
(Severočeské muzeum v Liberci), Moravskoslezská a Olomoucká – Mgr. Markéta Šimčíková
(Národní muzeum v přírodě), Pardubická a Královéhradecká – Mgr. Dana Modráčková (čestná
členka AMG), Hl. m. Praha – Ing. Jindřiška Drozenová (Muzeum hl. m. Prahy), Plzeňská – Bc. Eva
Podzemná (Západočeské muzeum v Plzni), Středočeská – Aranka Součková Daňková (Polabské
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muzeum v Poděbradech, *5. 4. 1954 – †18. 2. 2021) / převzal Ing. Dušan Perlík (Národní galerie
v Praze), Zlínská – Ondřej Mour, DiS. (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 7. 9.
2021
Pracovní skupiny: Kovy – Ing. Dušan Perlík (Národní galerie v Praze), Sklo – Aranka Součková
Daňková (Polabské muzeum v Poděbradech, *5. 4. 1954 – †18. 2. 2021) / převzala Ing. Zuzana
Zlámalová Cílová, Ph.D. (VŠCHT), Textil – Ing. Jindřiška Drozenová (Muzeum hl. m. Prahy), Plasty
– PhDr. Petra Vávrová (Národní knihovna ČR)
Počet členů komise: 73 institucí (254 zástupců), 27 individuálních členů, 2 čestní členové
Zasedání orgánu AMG:
6. 9. 2021, Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – Zpráva o aktuálním dění
v AMG, příprava nové muzejní legislativy, vzpomínka na Aranku Součkovou-Daňkovou, revize
členské základny komise, zrušení pracovní skupiny hudebních nástrojů – neaktivní, funkci převzalo
Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů pod Národním
muzeem – Českým muzeem hudby, informace o činnosti pracovní skupiny Kovy (webinář ke
konzervaci archeologických nálezů, MCK TMB, 8. 6. 2021, 50 účastníků), zpráva o přípravě
generální konference ICOM 2022, informace o činnosti pracovní skupiny Textil (příprava semináře
a časopisu Textil v muzeu, kritika restaurátorské práce Heleny Kastlové), zprava o činnosti
pracovní skupiny Plasty (workshopy a konference na téma péče o moderní materiály, výstava
o konzervaci plastů a k ní vydaný katalog jako výstup projektu NAKI), aktivity pracovní skupiny
Sklo (publikace Sklo z archeologických nálezů), přípravy voleb výboru komise, dotazníkové šetření
„Pasport k poskytování služeb v oblasti konzervování-restaurování” (MCK TMB zpracovává výzkum
pro SOM MK ČR), aktivity v rámci Evropského týdne konzervování-restaurování ve dnech 4.–10.
10. 2021, informace k aktuálnímu vývoji používání dusíku jako biocidu, příprava programu
konference a voleb v Klatovech, diskuze k přístupům dezinfekce a karantény sbírek v rámci
protiepidemických opatření.
Zasedání pracovních skupin orgánu AMG:
Vzhledem k pandemické situaci se jednání uskutečnila v omezené formě. Proběhly webináře
pracovní skupiny Plasty (workshop „Conservation of Plastics: Polyvinylchloride (PVC) as a covering
material – Chemical and physical properties, case studies and guidelines for preventive
conservation”, 2. 6. 2021, Národní knihovna ČR) a pracovní skupiny Kovy („Konzervacerestaurování archeologických nálezů z kovů a kombinovaných materiálů”, 8. 6. 2021, TMB).
Ediční činnost orgánu AMG:
Fórum pro konzervátory-restaurátory 2021. Ročník XI. Brno : Technické muzeum v Brně, 2021.
ISBN 978-80-87896-98-3, ISSN 1805-0050, ISSN (Online) 2571-4384. Odborné recenzované
periodikum vydávané MCK TMB ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Časopis
indexován v databázích EBSCO a AATA online.
PODLISKA, Jaroslav – ČERNÁ, Eva – ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana – KOZÁKOVÁ, Romana (eds.).
Sklo z archeologických výzkumů. Archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace
a restaurování. Brno : Technické muzeum v Brně, 2021. 252 s. ISBN 978-80-7685-001-9.
Konferenční činnost orgánu AMG:
7.–9. 9. 2021, Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – 29. konference
konzervátorů-restaurátorů, uspořádalo MCK TMB ve spolupráci s KKR AMG a ČV ICOM.
14.–15. 9. 2021, Brno, Technické muzeum v Brně – Odborná konference „Textil v muzeu –
Móda a textilní tvorba druhé poloviny 20. století”, uspořádalo MCK TMB a pracovní skupina Textil.
Další činnost orgánu AMG:
Během roku 2021 byly zabezpečovány činnosti spojené s fungováním jednotlivých krajských sekcí
a celé komise (přijímání nových členů – aktualizace adresáře, organizace plenárního zasedání,
aktualizace a úprava webu, zapojení do činnosti mezinárodní organizace E.C.C.O, sledování
související legislativy, zabezpečení tradičních konferencí, seminářů a přednášek.

Komise muzeologická
Předseda komise: doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (individuální člen AMG), datum volby: 27. 5. 2019
Členové výboru komise: Mgr. Václav Rutar (Národní technické muzeum, I. místopředseda),
Mgr. Žaneta Marešová (individuální členka AMG, II. místopředsedkyně), Mgr. Lenka Šimo
(individuální členka AMG), Mgr. Josef Večeřa (Technické muzeum v Brně), datum volby:
27. 5. 2019
Počet členů komise: 19 institucí (29 zástupců), 8 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
18. 10. 2021 (online) – Příprava plenárního zasedání komise v TMB dne 7. 3. 2022 (volby
výboru), příprava semináře „Nová definice muzea aneb Její klady a zápory” ve dnech 7.–8. 3. 2022
v TMB.
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Komise muzejních historiků
Předseda komise: Mgr. Zdeněk Duda (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby: 14. 1. 2021
Členové výboru komise: Mgr. Petr Šťovíček (Husitské muzeum v Táboře, místopředseda), Mgr. Petr
Chlebec (Muzeum Novojičínska, tajemník), Mgr. Kristýna Pinkrová (Muzeum Chodska
v Domažlicích), PhDr. Luděk Beneš (čestný člen AMG); datum volby výboru: 14. 1. 2021
Počet členů komise: 36 institucí (43 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen
Zasedání orgánu AMG:
18. 1. 2021 (online) – Návrh nového formátu výboru komise (odpovědnost členů), činnost
komise na léta 2021–2023, návrh plánu činnosti na rok 2021.
8. 2. 2021 (online) – Návrh plánu činnosti na rok 2021, příprava platformy pro vzájemnou
komunikaci a sdílení dat, návrh uživatelské příručky pro správu a evidenci sbírek.
8. 3. 2021 (online) – Příprava semináře na téma dokumentace soudobých dějin, problematika
recenzování výstav.
12. 4. 2021 (online) – Projednání přípravy exkurze do Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích, příprava 3 seminářů na téma „Muzea svědomí” (společně se spolkem Gulag.cz).
14. 5. 2021 (online) – Příprava semináře „Aktuální otázky a podoby dokumentace soudobých
dějin v českých muzeích”, projednání interních pravidel pro psaní recenzí výstav.
21. 5. 2021, České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Aktualizace
členské základny komise, diskuze nad programovými okruhy na léta 2021–2023, diskuze nad
novými expozicemi Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
28. 6. 2021 (online) – Aktualizace členské základny komise.
19. 7. 2021 (online) – Návrhy na kandidáty do Exekutivy AMG, návrhy na doplnění strategických
cílů AMG v oblasti (dalšího) vzdělávání a metodické podpory muzejních pracovníků, příprava
semináře v roce 2022, diskuze nad podobou kampaně „Muzea a 20. století”.
4. 8. 2021 (online) – Aktualizace členské základny komise.
24. 8. 2021, Praha, Sekretariát AMG – Příprava semináře v Liberci (evaluace, moderování
jednotlivých bloků), příprava semináře na rok 2022 na téma „Tvorba a hodnocení výstav
a expozic”, diskutováno možné zapojení komise do kampaně „Muzea a 20. století”.
9. 9. 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci – Plenární zasedání komise, strategické
směřování komise v dalších letech, stav přípravy platformy pro vzájemnou komunikaci a výměnu
dat, řešení úkolu recenzování výstav, plán aktivit komise v dalším období, příprava volného panelu
pro 12. sjezd českých historiků v září 2022.
17. 9. 2021 (online) – Evaluace semináře „Aktuální otázky a podoby dokumentace soudobých
dějin v českých muzeích”.
14. 10. 2021 (online) – Příprava volného panelu pro 12. sjezd českých historiků v září 2022.
5. 11. 2021 (online) – Diskuze nad tématem různých politik dějin uplatňovaných v českých
muzeích, příprava volného panelu pro 12. sjezd českých historiků v září 2022.
15. 12. 2021 (online) – Diskuze nad exkurzí do Muzea Novojičínska, změna v přípravě volného
panelu pro 12. sjezd českých historiků v září 2022, zhodnocení činnosti (výboru) komise v roce
2021.
Ediční činnost orgánu AMG:
CHLEBEC, Petr. Odvrácená strana Muzea všemi smysly. Věstník AMG, 2021, č. 3, s. 9.
CHLEBEC, Petr. Podoby dokumentace soudobých dějin. Věstník AMG, 2021, č. 5, s. 31.
PINKROVÁ, Kristýna – PTÁČEK, Ladislav, Výstava pro zasvěcené. Věstník AMG, 2021, č. 3, s. 16.
PINKROVÁ, Kristýna – PTÁČEK, Ladislav. Národní technická památka i pro (ne)techniky, Věstník
AMG, 2021, č. 6, s. 29.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9.–10. 9. 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci – Seminář na téma „Aktuální otázky
a podoby dokumentace soudobých dějin v českých muzeích”. Cílem bylo umožnit muzejním
historikům i dalším zájemcům o problematiku dokumentace a prezentace soudobých dějin
diskutovat současné podoby i aktuální výzvy. V přednáškách, diskuzích a workshopech byly
tematizovány různé podněty z oblasti teorie i aktuální praxe, seznámení se s konkrétními postupy
a dovednostmi. Některé výstupy budou zpřístupněny v roce 2022. Tématu dokumentace soudobých
dějin budou věnovány i další aktivity komise v dalším období.
Další činnost orgánu AMG:
21. 5. 2021, České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Společná
exkurze (komentovaná prohlídka a diskuze nad novými expozicemi Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích).
10. 11. 2021, Praha, Národní zemědělské muzeum – Společná exkurze (školení v oblasti
recenzování muzejních výstav v expozicích Národního zemědělského muzea s Mgr. Pavlem
Holmanem).
7.–9. 12. 2021, Nový Jičín, Muzeum Novojičínska – Společná exkurze (po vybraných
objektech Muzea Novojičínska).
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Komise numismatiků
Předseda komise: PhDr. Luboš Polanský (Národní muzeum, individuální člen AMG), datum volby:
11. 10. 2012
Členové výboru komise: PhDr. Jiří Militký, Ph.D. (Národní muzeum, individuální člen AMG,
tajemník), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), PhDr. Dagmar
Grossmannová, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 11. 10. 2012
Počet členů komise: 11 institucí (13 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání orgánu AMG:
Setkání členů komise se v roce 2021 neuskutečnilo. Komunikace probíhala elektronicky.

Komise pro bezpečnost v muzeích
Předseda komise: Ing. Martin Mrázek, Ph.D. (Technické muzeum v Brně), datum volby: 21. 12.
2018
Členové výboru komise: Ing. Pavel Jirásek (individuální člen AMG), Ondřej Kulík
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Mg. Michal Kučera, Ph.D. (Moravská galerie v Brně), Mgr.
Antonín Šimčík (Národní zemědělské muzeum, Slezská univerzita v Opavě), datum volby: 21. 12.
2018
Počet členů komise: 13 institucí (13 zástupců), 1 individuální člen, 1 čestný člen
Zasedání orgánu AMG:
Setkání členů komise se v roce 2021 neuskutečnilo. Komunikace probíhala elektronicky.
Ediční činnost orgánu AMG:
FRICOVÁ, Jana – MRÁZEK, Martin – ROUBÍČEK, Michal. Možnosti sloupku integrované ochrany
v muzejní praxi. Múzeum, 2021, č. 4, s. 47–52.

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Předsedkyně komise: Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (Oddělení muzeologie ÚAM FF MU), datum volby:
3. 6. 2019
Členové výboru komise: Mgr. Tomáš Drobný (Moravské zemské muzeum – Metodické centrum
muzejní pedagogiky, místopředseda), Mgr. Monika Mikulášková (Muzeum Brněnska), Mgr. Jitka
Pešková (individuální členka AMG), Mgr. Michaela Zálešáková (Masarykovo muzeum v Hodoníně),
datum volby: 3. 6. 2019
Pracovní skupiny: Muzeum škole / Škola muzeu – Mgr. Jitka Králová (Regionální muzeum Mělník),
Mgr. Iva Vachková, Ph.D. (Muzeum hl. m. Prahy)
Počet členů komise: 54 institucí (73 zástupců), 10 individuálních členů
Zasedání orgánu AMG:
27. 4. 2021 (online) – Příprava konference „Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci V”,
aktualizace členské základny komise, projednání nových přihlášek.
26. 5. 2021 (online) – Příprava konference „Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci V”,
aktualizace členské základny komise, projednání nových přihlášek.
31. 10. 2021, České Budějovice – Příprava konference „Aktuální trendy v muzejní prezentaci
a edukaci V”, aktualizace členské základny komise, projednání nových přihlášek.
1. 11. 2021, České Budějovice – Plenární zasedání komise v rámci konference nebylo
usnášeníschopné, zpráva o činnosti komise v předchozím období.
3.–17. 12. 2021 (online) – Plenární zasedání komise, zpráva o činnosti komise v předchozím
období, výzva k vyplnění dotazníku k aktualizaci členské základy komise.
Zasedání pracovních skupin orgánu AMG:
23. 3. 2021 (online) – Sedmé setkání pracovní skupiny Muzeum škole / Škola muzeu, příspěvky
„Streamování Podzimního vzdělávacího cyklu. Online akce pro veřejnost“ (Kateřina Blažková,
Muzeum T. G. M. Rakovník), „Kvíz s robotem R. U. R: Online aktivita zaměřená spíše na
individuálního návštěvníka“ (Tereza Jirmanová a Klára Loukotová, Památník Karla Čapka ve Staré
Huti u Dobříše), „Webináře pro učitele zaměřené na výuku geologie“ (Pavel Bokr, Muzeum Českého
krasu v Berouně), „Online dějepis z muzea. Online hodiny do školy“ (Iva Vachková a Markéta
Gausová Zörnerová, Muzeum hl. m. Prahy), moderovaná diskuze.
20. 9. 2021 (online) – Osmé setkání pracovní skupiny Muzeum škole / Škola muzeu, příspěvky
na téma „Neslyšící návštěvník v muzeu. Jeho potřeby, zkušenosti a žádosti“ a „Práce s nevidomými
a slabozrakými“, workshop „Minikurz českého znakového jazyka“, aktualizace členské základny
komise, projednání nových přihlášek.
Ediční činnost orgánu AMG:
BRHLÍKOVÁ, Markéta. Aktuální trendy v muzejní edukaci. Věstník AMG, 2021, č. 6, s. 19.
JAGOŠOVÁ, Lucie. Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG v letech 1996–2020.
Ohlédnutí za vývojem profilace profesního sdružení muzejních pedagogů v České republice.
In TIŠLIAR, Pavol (ed.). Studia Museologica Slovaca 5. Bratislava : Muzeológia a kultúrne
dedičstvo, 2021.
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KRÁLOVÁ, Jitka – VACHKOVÁ, Iva. Muzeum škole / Škola muzeu pokračuje. Věstník AMG, 2021,
č. 6, s. 18.
KRÁLOVÁ, Jitka a VACHKOVÁ, Iva. Muzeum škole / Škola muzeu pokračuje online. Věstník AMG,
2021, č. 3, s. 25.
Konferenční činnost orgánu AMG:
1.–2. 11. 2021, České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích –
Konference „Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci V” (100 účastníků z ČR a SR), hlavní
zahraniční lektor ze Španělska, téma „Muzea a restart vnitřní motivace k učení a poznávání”.
Konference přispěla k ohlédnutí za koronavirovou dobou a otevřela diskuzi nad budoucím vývojem,
a to zejména v otázkách ztráty vnitřní motivace učících se osob, což je nyní aktuálním tématem
formálního i neformálního vzdělávání.
Další činnost orgánu AMG:
19. 3. 2021, St. Pölten (online) – Konference Niederösterreichisch-tschechischer Museumstag /
Dolnorakousko-český muzejní den s názvem „Relevante Orte in der Region. Museen bewegen! /
Relevantní místa regionu. Muzea v pohybu!”. Členové komise vystoupili s příspěvky zaměřenými na
reflexi praxe edukačních projektů muzeí v rámci spolupráce, inkluze a podpory vztahu k regionu.
18. 6. 2021 – Stanovisko výboru komise k revizi RVP ZV.
29. 9. 2021 – Vyjádření k návrhu úpravy kvalifikačního standardu profese muzejního edukátora.

Komise regionální historie Moravy a Slezska
Předseda komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum volby: 9. 10. 2019
Členové výboru komise: PhDr. Blanka Rašticová (čestná členka AMG, místopředsedkyně),
Jihomoravský kraj – PhDr. Naďa Urbánková (Technické muzeum v Brně), Olomoucký kraj – Mgr.
Lubor Maloň (Muzeum Komenského v Přerově), Moravskoslezský kraj – Mgr. Ilona Pavelková
(Muzeum Těšínska), Kraj Vysočina – PhDr. Miroslava Kvášová (Muzeum Vysočiny v Pelhřimově),
Zlínský kraj – Mgr. Markéta Mercová, Dr. (Muzeum Kroměřížska), datum volby: 9. 10. 2019
Počet členů komise: 48 institucí (108 zástupců), 4 individuální členové, 1 čestný člen
Zasedání orgánu AMG:
30. 6. 2021, Brno, Muzeum romské kultury – Zprávy z orgánů AMG, přijetí nových členů komise,
příprava plenárního zasedání a podzimního semináře v Šumperku.
20. 10. 2021, Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku – Zprávy z orgánů AMG, přijetí nových
členů komise, příprava plenárního zasedání v roce 2022.
Konferenční činnost orgánu AMG:
21.–22. 10. 2021, Šumperk, Vlastivědné muzeum v Šumperku – Nové muzejní expozice
(představení aktuálních projektů, probíhajících či dokončených, zhodnocení průběhu jejich realizace,
apod.), problematika vztahu muzejních sbírek k současné legislativě účtování majetku paměťových
institucí, workshop věnovaný zkušenostem s budováním nových depozitářů a s tím souvisejícím
stěhováním sbírkových předmětů, využití orálního výzkumu v práci muzejníka, workshop na téma
digitalizace aktivit muzeí v souvislosti s protiepidemickými opatřeními v průběhu roku 2020, výměna
zkušeností, východiska.

Komise zoologů
Předseda komise: RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (Prácheňské muzeum v Písku), datum volby: 19. 9.
2018
Členové výboru komise: Mgr. Pavlína Peřinková (Muzeum Vysočiny Třebíč), Pavel Bezděčka
(Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 19. 9. 2018
Počet členů komise: 34 institucí (57 zástupců)
Zasedání orgánu AMG:
15. 9. 2021, Chvalčov, Chata Pod Tesákem / Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně –
Plenární zasedání komise, zpráva o dění v AMG, projednání přihlášek nových členů komise, plán
činnosti na rok 2022 a výhled na rok 2023, informace o plánovaných výzkumných a expedicích
členů komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:
15.–17. 9. 2021, Chvalčov, Chata Pod Tesákem / Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně –
Společný seminář Komise zoologů AMG a zoologů Státní ochrany přírody v Přírodním parku
Hostýnské vrchy, předneseno 15 příspěvků, prohlídky a besedy ve stálých expozicích a pobočkách
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, celodenní a půldenní exkurze v evropsky významných
lokalitách a chráněných územích (NPP, PR a PP).

Komise pro muzejní management
Komise dostala na základě rozhodnutí 12. Sněmu AMG lhůtu pro obnovení své činnosti. V případě,
že tak neučiní, byli členové Senátu AMG pověřeni k hlasování o pozastavení její činnosti.

36

Další členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím
Brno, Moravská galerie v Brně
Brno, Moravská zemská knihovna v Brně
Brno, Moravské zemské muzeum
Brno, Muzeum města Brna
Brno, Technické muzeum v Brně
České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Opava, Slezské zemské muzeum
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni
Praha 1, Muzeum hl. m. Prahy
Praha 1, Národní galerie v Praze
Praha 1, Národní knihovna ČR
Praha 1, Památník národního písemnictví
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Praha 1, Židovské muzeum v Praze
Praha 3, Vojenský historický ústav Praha
Praha 6, Národní technická knihovna
Praha 7, Národní technické muzeum
Praha 7, Národní zemědělské muzeum
Předklášteří, Muzeum Brněnska
Rožnov pod Radhoštěm, Národní muzeum v přírodě
Terezín, Památník Terezín

Revizní komise AMG
Do 13. Sněmu AMG (24. 11. 2021):
Předsedkyně Revizní komise AMG: PhDr. Radka Křížková Červená (Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích)
Členové Revizní komise AMG: Mgr. Jiří Střecha (Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum); PhDr.
Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy)
Od 13. Sněmu AMG (25. 11. 2021):
Předsedkyně Revizní komise AMG: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS. (Muzeum
T. G. M. Rakovník)
Členové Revizní komise AMG: Ing. Vladimíra Durajková (Jihomoravské muzeum ve Znojně);
Mgr. Jiří Střecha (Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum)

C. Stav, změny a personální obsazení Kolegií AMG
Předsedové Kolegia muzeí kraje A. Jiráska, B. Němcové a bří Čapků AMG a Kolegia muzeí
královských měst AMG se v roce 2021 účastnili jednání Senátu AMG. Zástupci ostatních kolegií se
dlouhodobě nescházejí nebo nemají zvoleného předsedu.

Regionální kolegia AMG
Kolegium jihočeských muzeí
Kolegium se dlouhodobě neschází.

Kolegium jihomoravských muzeí
Kolegium se dlouhodobě neschází.

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Kolegium se dlouhodobě neschází.

Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
Předseda kolegia: Mgr. et Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. (Městské muzeum v Jaroměři), datum volby:
10. 6. 2019
Zasedání orgánu AMG:
Z důvodu nepříznivé epidemické situace se zasedání v roce 2021 neuskutečnilo, komunikace mezi
členy kolegia byla vedena elektronicky.
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Kolegium muzeí královských měst
Předsedkyně kolegia: RNDr. Mgr. Miroslava Šandová (Západočeské muzeum v Plzni – Muzeum
Dr. Horáka v Rokycanech), datum volby: 27. 3. 2019; členové výboru: Mgr. Magdalena Elznicová
Mikesková, DiS. (Muzeum T. G. M. Rakovník), Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve Slaném),
datum volby: 27. 3. 2019
Zasedání orgánu AMG:
Z důvodu nepříznivé epidemické situace se zasedání v roce 2021 neuskutečnilo, komunikace mezi
členy kolegia byla vedena elektronicky.

Kolegium muzeí Prácheňska
Předsedkyně kolegia: PhDr. Jitka Velková (Městské muzeum a galerie Vodňany); členové výboru:
Ing. Ludmila Koštová (Muzeum středního Pootaví Strakonice), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské
muzeum v Písku), Mgr. Hana Smetanová (Městské muzeum Horažďovice), Karel Skalický (Městské
muzeum Volyně), Vladimír Šindelář (Milevské muzeum), MgA. Ing. Bronislava Winklerová (Centrum
vzdělávání a kultury Blatná)
Zasedání orgánu AMG:
Z důvodu nepříznivé epidemické situace se zasedání v roce 2021 neuskutečnilo.

Kolegium pobeskydských muzeí
Kolegium se dlouhodobě neschází.

Kolegium šumavských muzeí
Kolegium se dlouhodobě neschází.

Oborová kolegia AMG
Kolegium galerií
Kolegium momentálně nemá předsedu.

Kolegium okresních muzeí
Kolegium se dlouhodobě neschází.

Kolegium krajských muzeí
Kolegium se dlouhodobě neschází.

Kolegium muzeí nezřizovaných státem, ÚSC, městy a obcemi
Kolegium momentálně nemá předsedu.

D. Hospodaření AMG v roce 2021
AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako
zapsaný spolek je registrována ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze (spis. zn.
L 487), IČ 61383716, bankovní spojení: MONETA Money Bank Praha, č. ú. 2233905504/0600.
Základ příjmů AMG tvoří dle § 22 Stanov AMG členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti,
dotace z veřejných rozpočtů, případně i jiné příspěvky a dary právnických či fyzických osob. Senát
AMG na svém zasedání každoročně schvaluje Plán činnosti a rozpočet AMG pro příslušný kalendářní
rok, vč. výše podpory projektů Komisí AMG a členských muzeí AMG.

E. Členské příspěvky AMG v roce 2021
Dle § 6 Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské
příspěvky, které jsou odstupňovány do pěti kategorií. Členové AMG jsou do jednotlivých kategorií
rozděleni pro daný kalendářní rok na základě Hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG
v přepočtu na plné úvazky. Řádní členové AMG jsou povinni dle § 8 Stanov AMG – Povinnosti člena
AMG nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky do
15. 2. Výši členských příspěvků na svém zasedání na základě tohoto hlášení každoročně schvaluje
Senát AMG. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy AMG. Ke zvýšení
příspěvků došlo naposledy v roce 2017 (o 17 %).
Kategorie

Výše příspěvku AMG

Počet členů AMG

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

30.950 Kč

20

619.000,00 Kč

II. (26–70 zaměstnanců)

12.380 Kč

42

519.960,00 Kč

38

Ideální výnos v Kč

III. (11–25 zaměstnanců)

7.000 Kč

64

448.000,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

2.300 Kč

184

423.200,00 Kč

Individuální členové

470 Kč

Celkem

210

98.700,00 Kč

520

2.108.860 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG za rok 2019 jednoho
individuálního člena (ve výši 470,00 Kč) a za rok 2021 dvou řádných (ve výši 4.600,00 Kč)
a 7 individuálních členů (ve výši 3.290,00 Kč).

F. Přehled hospodaření AMG v roce 2021
AMG hospodařila v roce 2021 s finančními prostředky v celkové výši 4.267.981,87 Kč.
Celkové náklady AMG činily ke dni 31. 12. 2021 celkem 4.173.089,90 Kč. Výsledek hospodaření
AMG byl ke dni 31. 12. 2021 vykázán se ziskem ve výši 94.891,97 Kč.

Oblast výnosů
AMG hospodařila v roce 2021 s finančními prostředky v celkové výši 4.267.981,87 Kč.
Senát AMG v rámci svého jednání, které se konalo mimo zasedání ve dnech 11.–25. 6. 2021,
schválil Plán činnosti a rozpočet AMG pro rok 2021, vč. výše podpory projektů Komisí AMG
a členských muzeí. Předsedům komisí a garantům předložených projektů byly zaslány pokyny
k vyúčtování příspěvků s vymezením povinností, které s účelovým využitím finančních prostředků
souvisejí.
V roce 2021 byla AMG příjemcem dotací v celkové výši 1.700.000,00 Kč. Dotace Magistrátu
hl. m. Prahy ve výši 150.000,00 Kč byla vrácena z důvodu neuskutečnění projektu „Pražská
muzejní noc 2021". Neinvestiční účelová dotace MK ČR ve výši 50.000,00 Kč na realizaci projektu
„Generální shromáždění Modrého štítu – příprava a uspořádání mezinárodní konference BSI (Blue
Shield International) v Praze v roce 2021 na téma péče a ochrana kulturního dědictví v krizových
situacích" byla poskytovateli také vrácena. Zasedání BSI se mělo uskutečnit ve dnech 1.–3. 9.
2021 v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze. V souvislosti s pandemií koronaviru se
výbor BSI rozhodl, že ani v roce 2021 nelze zaručit účast všech svých členů na tomto setkání,
a požádal proto o zrušení akce.
MK ČR poskytlo AMG tři granty v rámci programu „Kulturní aktivity – Podpora projektů
spolků a pobočných spolků (vč. zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních
nevládních organizacích) v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií” v 1. a 2.
tematickém okruhu. AMG získala na projekt „Propagace a popularizace muzejnictví. Mediální
kampaně a internetové publikování." dotaci ve výši 150.000,00 Kč; na projekt „Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis ‒ zajištění 19. a 20. ročníku soutěže, příprava a realizace slavnostního
předávání Cen Gloria musaealis 2020, provoz webových stránek soutěže na adrese
http://www.gloriamusaealis.cz.” dotaci ve výši 800.000,00 Kč; a na projekt „Zajišťování
informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví prostřednictvím celorepublikových
seminářů a konferencí. Vzdělávání muzejních pracovníků, ediční aktivity a tvorba oborových
databází. Muzejní statistika, standardy." dotaci ve výši 750.000,00 Kč.
Výnosy
Příjmy nedaňové
Účet č.

644

Přijaté úroky
Přijaté úroky – banka

20.541,87 Kč

Celkem přijaté úroky
Účet č.

684

20.541,87 Kč

Přijaté příspěvky
Členské příspěvky AMG

2.125.155,00 Kč

Členské příspěvky ČKMŠ

40.000,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky
Účet č.

690

2.165.155,00 Kč

Přijaté granty a dotace
Dotace MK ČR – Propagace

150.000,00 Kč

Dotace MK ČR – Informační servis

750.000,00 Kč

Dotace MK ČR – Gloria musaealis

800.000,00 Kč

Celkem přijaté granty a dotace

1.700.000,00 Kč
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Příjmy daňové
Účet č.

602

Tržby z prodeje služeb
Prodej publikací

10.285,00 Kč

Služby (reklama)

97.000,00 Kč

Propagace Gloria musaealis

10.000,00 Kč

Soutěžní poplatky Gloria musaealis

71.200,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – kursovné

58.000,00 Kč

Účastnické poplatky – E.C.C.O.

22.000,00 Kč

Účastnické poplatky – 13. Sněm AMG

32.800,00 Kč

Propagace 13. Sněm AMG

81.000,00 Kč

Celkem tržby z prodeje služeb

382.285,00 Kč

Příjmy celkem

4.267.981,87 Kč

Oblast nákladů
Celkové náklady AMG byly ke dni 31. 12. 2021 vykázány ve výši 4.173.089,90 Kč.
Náklady

Celkem

AMG

MK ČR

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

72.951,35 Kč

27.951,35 Kč

45.000,00 Kč

Festival muzejních nocí

17.497,00 Kč

4.497,00 Kč

13.000,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

51.817,56 Kč

1.007,56 Kč

50.810,00 Kč

8.706,00 Kč

7.516,00 Kč

1.190,00 Kč

100.133,24 Kč

100.133,24 Kč

– Kč

6.965,07 Kč

6.965,07 Kč

– Kč

258.070,22 Kč

148.070,22 Kč

110.000,00 Kč

Provozní náklady AMG – Energie

18.097,00 Kč

18.097,00 Kč

– Kč

Celkem spotřeba energie

18.097,00 Kč

18.097,00 Kč

– Kč

2.046,00 Kč

108,00 Kč

1.938,00 Kč

Účet č.

501

Spotřeba materiálu

Semináře Komisí AMG / Ediční činnost / ČSB setkání
13. Sněm AMG
Provozní náklady AMG – Spotřební materiál / Nábytek
Celkem spotřeba materiálu
Účet č.

Účet č.

502

512

Spotřeba energie

Cestovné zaměstnanců AMG

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Festival muzejních nocí

Kč

324,00 Kč

13. Sněm AMG

2.299,00 Kč

2.299,00 Kč

– Kč

Jednání orgánů AMG

2.949,00 Kč

2.949,00 Kč

– Kč

Celkem cestovné zaměstnanců AMG

7.618,00 Kč

5.356,00 Kč

2.262,00 Kč

740.679,90 Kč

2.617,90 Kč

738.062,00 Kč

Festival muzejních nocí

72.481,50 Kč

1.878,60 Kč

70.602,90 Kč

Server muzeí a galerií ČR

68.589,10 Kč

2.516,00 Kč

66.073,10 Kč

Účet č.

518

324,00 Kč

–

Ostatní služby

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Škola muzejní propedeutiky

79.256,00 Kč

3.074,00 Kč

76.182,00 Kč

Ediční činnost / Ediční činnost Komisí AMG

126.422,73 Kč

684,00 Kč

125.738,73 Kč

Ediční činnost – Věstník AMG

264.049,19 Kč

16.182,18 Kč

247.867,01 Kč

Semináře a konference Komisí AMG

188.212,26 Kč

– Kč

188.212,26 Kč

Jednání orgánů AMG / Účast na konferencích

22.393,00 Kč

22.393,00 Kč

– Kč

NEMO 2021 / UZS / E.C.C.O

73.574,07 Kč

73.574,07 Kč

– Kč

126.228,16 Kč

126.228,16 Kč

– Kč

8.855,00 Kč

8.855,00 Kč

– Kč

13. Sněm AMG
Provozní náklady AMG – Cestovné
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Provozní náklady AMG – Nájemné

163.555,02 Kč

Provozní náklady AMG – Poštovné
Provozní náklady AMG – Telefon
Provozní náklady AMG – Služby účetnictví
Provozní náklady AMG – Služby IT
Provozní náklady AMG – Svoz odpadu
Provozní náklady AMG – Osobní náklady

163.555,02 Kč

– Kč

1.967,00 Kč

1.967,00 Kč

– Kč

31.272,34 Kč

31.272,34 Kč

– Kč

105.088,50 Kč

105.088,50 Kč

– Kč

36.000,00 Kč

36.000,00 Kč

– Kč

3.154,21 Kč

3.154,21 Kč

– Kč

326,70 Kč

326,70 Kč

– Kč

2.112.104,68 Kč

599.366,68 Kč

1.512.738,00 Kč

Gloria musaealis

65.522,75 Kč

50.522,75 Kč

15.000,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

60.000,00 Kč

– Kč

60.000,00 Kč

8.280,00 Kč

8.280,00 Kč

– Kč

Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG

1.228.721,25 Kč

1.228.721,25 Kč

– Kč

Celkem mzdové náklady

1.362.524,00 Kč

1.287.524,00 Kč

75.000,00 Kč

Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG

369.997,00 Kč

369.997,00 Kč

– Kč

Celkem zákonné sociální pojištění

369.997,00 Kč

369.997,00 Kč

– Kč

Osobní náklady AMG – Zaměstnanci AMG

20.496,00 Kč

20.496,00 Kč

– Kč

Celkem zákonné sociální náklady

20.496,00 Kč

20.496,00 Kč

– Kč

Provozní náklady AMG – Pojištění Sekretariátu AMG

24.183,00 Kč

24.183,00 Kč

– Kč

Celkem provozní náklady

24.183,00 Kč

24.183,00 Kč

– Kč

4.173.089,90 Kč

2.473.089,90 Kč

1.700.000,00 Kč

Celkem ostatní služby
Účet č.

521

Mzdové náklady a OON

13. Sněm AMG

Účet č.

Účet č.

Účet č.

524

527

548

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Provozní náklady

Výdaje celkem
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2021
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 25. 4. 2022
Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny ke dni 1. 1. 2021
valutové pokladny ke dni 1. 1. 2021
bankovních účtů ke dni 1. 1. 2021
cenin (stravenky) ke dni 1. 1. 2021

15.049,00 Kč
116,04 €
2.910.897,06 Kč
1.650,00 Kč (33 ks)

Stav
Stav
Stav
Stav

pokladny ke dni 31. 12. 2021
valutové pokladny ke dni 31. 12. 2021
bankovních účtů ke dni 31. 12. 2021
cenin (stravenky) ke dni 31. 12. 2021

11.123,00 Kč
116,04 €
2.986.763,03 Kč
0,00 Kč (0 ks)

Stav pokladny ke dni 25. 4. 2022
Stav valutové pokladny ke dni 25. 4. 2022
Stav bankovních účtů ke dni 25. 4. 2022

4.169,00 Kč
116,04 €
4.282.452,45 Kč

Limit pokladní hotovosti byl od 1. 1. 2020 nastaven na 60.000,00 Kč. Tento limit nebyl v roce 2021
překročen. AMG se jako zaměstnavatel rozhodla využít možnosti poskytovat svým zaměstnancům
příspěvek na stravování v peněžní formě a od 1. 2. 2021 přešla na stravenkový paušál.
Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni
25. 4. 2022 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

Č. dokladu

Text

4. 1. 2021
13. 1. 2021
18. 2. 2021
16. 4. 2021
30. 3. 2021
19. 4. 2021
30. 3. 2021
29. 4. 2021
3. 4. 2021
16. 4. 2021
15. 6. 2021
29. 6. 2021
28. 6. 2021
13. 7. 2021
20. 8. 2021
2. 9. 2021
20. 9. 2021
29. 9. 2021
20. 9. 2021
1. 10. 2021
5. 10. 2021
20. 10. 2021
20. 10. 2021
21. 10. 2021
1. 12. 2021
15. 12. 2021
17. 3. 2021
28. 4. 2021
25. 6. 2021
25. 6. 2021
4. 1. 2021
11. 1. 2021
4. 1. 2021
1. 1. 2021
4. 2. 2021
4. 2. 2021
24. 2. 2021
3. 3. 2021
5. 3. 2021

22101001/21
BU0 0000001
22101004/21
BU0 0000004
22101012/21
BU0 0000004
22101022/21
BU0 0000004
221010261/21
BU0 0000004
221010536/21
BU0 0000006
221010539/21
BU0 0000007
221010545/21
BU0 0000009
221010552/21
BU0 0000009
221010557/21
BU0 0000010
221010574/21
BU0 0000010
221010583/21
BU0 0000010
221010598/21
BU0 0000012
22103002/21
BU0 0000004
22103006/21
BU0 0000006
22111001/21
BU0 0000001
22111003/21
BU0 0000001
22111014/21
BU0 0000002
22111027/21
BU0 0000003
22111033/21

inzerce ve Věstníku AMG celoroční
inzerce ve Věstníku AMG celoroční, uhrazená FA
inzerce ve Věstníku AMG č. 1/2021
inzerce ve Věstníku AMG č. 1/2021, uhrazená FA
čl. příspěvek, MZM
čl. příspěvek, MZM, uhrazená FA
čl. příspěvek, W. Branna
čl. příspěvek, W. Branna, uhrazená FA
čl. příspěvek, Prácheňské muzeum v Písku
čl. příspěvek, Prácheňské muzeum v Písku, uhrazená FA
inzerce ve Věstníku AMG č. 3/2021
inzerce ve Věstníku AMG č. 3/2021, uhrazená FA
čl. příspěvek, Kunsthalle Praha
čl. příspěvek, Kunsthalle Praha, uhrazená FA
prodej publikací
prodej publikací, uhrazená FA
školné ŠMP, Nepomuk
školné ŠMP, Nepomuk, uhrazená FA
školné ŠMP, Rožmitál p. Třemšínem
školné ŠMP, Rožmitál p. Třemšínem, uhrazená FA
čl. příspěvek, Památník Zámeček Pardubice
čl. příspěvek, Památník Zámeček Pardubice, uhrazená FA
ČV ICOM, čl. příspěvek ČKMŠ
ČV ICOM, čl. příspěvek ČKMŠ, uhrazená FA
AV MEDIA, propagační služby 13. Sněm AMG
AV MEDIA, propagační služby 13. Sněm AMG, uhrazená FA
dotace GM 2021
dotace GM 2021, přijato na účet
vratka dotace Modrý štít 2021
vratka dotace Modrý štít 2021, uhrazená FA
nájemné kanceláře AMG, I. Q.
nájemné kanceláře AMG, I. Q., uhrazená FA
telefon 12/2020
telefon 12/2020, uhrazená FA
smuteční kytice, pohřeb V. Suchánka
smuteční kytice, pohřeb V. Suchánka, uhrazená FA
úprava Serveru muzeí a galerií ČR
úprava Serveru muzeí a galerií ČR, uhrazená FA
čl. příspěvek UZS ČR

Částka
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30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
30.950,00
30.950,00
470,00
470,00
12.380,00
12.380,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
7.000,00
280,00
280,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.150,00
1.150,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
800.000,00
800.000,00
50.000,00
50.000,00
31.367,37
31.367,37
2.207,62
2.207,62
2.000,00
2.000,00
26.843,90
26.843,90
45.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

15. 3. 2021
29. 4. 2021
3. 5. 2021
13. 5. 2021
24. 5. 2021
21. 6. 2021
22. 6. 2021
2. 7. 2021
12. 7. 2021
6. 8. 2021
10. 8. 2021
30. 8. 2021
30. 8. 2021
10. 9. 2021
23. 9. 2021
1. 10. 2021
7. 10. 2021
10. 11. 2021
12. 11.2021
26. 11.2021
30. 11.2021
7. 12. 2021
17. 12. 2021
21. 12. 2021
21. 12. 2021
12. 1. 2021
22. 2. 2021
5. 3. 2021
22. 4. 2021
5. 5. 2021
15. 6. 2021
15. 7. 2021
24. 8. 2021
16. 9. 2021
6. 10. 2021
10. 11. 2021
10. 12. 2021

BU0 0000003
22111049/21
BU0 0000005
22111055/21
BU0 0000005
22111071/21
BU0 0000006
22111090/21
BU0 0000007
22111103/21
BU0 0000008
22111110/21
BU0 0000008
22111120/21
BU0 0000009
22111125/21
BU0 0000010
22111207/21
BU0 0000011
22111228/21
BU0 0000011
22111243/21
BU0 0000012
22111256/21
BU0 0000012
221V/003
221V/013
221V/019
221V/032
221V/044
221V/058
221V/080
221V/088
221V/099
221P/021
221P/035
221V/134

čl. příspěvek UZS ČR, uhrazená FA
tisk Věstníku AMG č. 2/2021
tisk Věstníku AMG č. 2/2021, uhrazená FA
ubytování poroty GM 2021
ubytování poroty GM 2021, uhrazená FA
catering GM 2021
catering GM 2021, uhrazená FA
vedení účetnictví AMG 6/2021
vedení účetnictví AMG 6/2021, uhrazená FA
občerstvení výjezdní zasedání AMG
občerstvení výjezdní zasedání AMG, uhrazená FA
cestovné, čl. Exekutivy AMG, Chovančíková
cestovné, čl. Exekutivy AMG, Chovančíková, uhrazená FA
čl. poplatek E.C.C.O. (838,00 Eur)
čl. poplatek E.C.C.O. (838,00 Eur), uhrazená FA
občerstvení setkání výboru GM
občerstvení setkání výboru GM, uhrazená FA
cestovné čl. Exekutivy AMG, Chovančíková
cestovné čl. Exekutivy AMG, Chovančíková, uhrazená FA
občerstvení 13. Sněm AMG
občerstvení 13. Sněm AMG, uhrazená FA
úprava Kalendária akcí a výstav AMG
úprava Kalendária akcí a výstav AMG, uhrazená FA
právní poradenství 13. Sněm AMG
právní poradenství 13. Sněm AMG, uhrazená FA
dobytí telefonu tajemníka GM
distribuce Věstníku AMG č. 1/2021 do zahraničí
spotřební materiál covid-19, GM 2021
výjezd poroty GM 2021, cestovné M. Benčová
distribuce protokoly GM 2021
spotřební materiál GM 2021
výjezdní zasedání Exekutivy AMG, cestovné M. Benčová
distribuce Věstníku AMG 4/2021 do zahraničí
výjezdní zasedání AMG a ČV ICOM, cestovné V. Potůčková
školné ŠMP, Národní muzeum
prodej publikací
DPP lektor ŠMP, W. Schorge

45.000,00
21.813,00
21.813,00
6.750,00
6.750,00
6.199,00
6.199,00
8.825,74
8.825,74
7.120,00
7.120,00
208,00
208,00
22.010,07
22.010,07
10.987,90
10.987,90
759,00
759,00
71.438,00
71.438,00
13.884,80
13.884,80
35.695,00
35.695,00
1.000,00
1.046,00
259,00
108,00
116,00
960,00
426,00
1.096,00
108,00
2.000,00
250,00
1.700,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Martin Čarek a Vendula Potůčková Jurášová,
provedla inventarizaci majetku a zásob publikací ke dni 11. 4. 2022. Nebyly zjištěny rozdíly
a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný
a nehmotný majetek v hodnotě 1.166.215,43 Kč.
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků AMG
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků AMG za rok 2019 jednoho individuálního
člena (ve výši 470,00 Kč) a za rok 2021 dvou řádných (ve výši 4.600,00 Kč) a 7 individuálních
členů (ve výši 3.290,00 Kč). Ke dni 25. 4. 2022 dlužili členové AMG na členských příspěvcích za
předchozí období celkem 7.890,00 Kč. Revizní komise AMG doporučuje vyzvat neplatiče k úhradě,
a pokud se jedná o chronické neplatiče, podat na jednání Senátu AMG návrh na jejich vyloučení dle
Stanov AMG.
Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých grantů a dotací AMG za rok 2021
a shledala, že je vyúčtování vedeno pečlivě a systematicky. Účetní doklady jsou vedeny přehledně,
bez formálních nedostatků.
Revizní komise AMG prošla přehledy plateb sociálního a zdravotního pojištění za rok 2021
a shledala, že je dokumentace vedena pečlivě a přehledně, bez formálních nedostatků.
Revizní komise AMG se seznámila s protokolem o kontrole č. j. VZP-21-04728186-A9EB, o platbách
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce, kterou vykonala
VZP, regionální pobočka Praha – pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, dne 10. 11. 2021
(kontrolované období 1. 2. 2016 – 30. 9. 2021). Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči
VZP ani jiné evidenční nedostatky.
Revizní komise AMG
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Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., za rok 2021
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